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षेऱन केऱर कोण षोत्या? 

१०० लऴाांच्माशी ऩूली जन्भरेरी शेरन फोरामरा, शरशामरा 
आखण लािामरा शळकरी, मात र्लळऴे काम अवेि कोणाराशी 
लाटेर. ऩण शेरन ऐकू ळकत नवे, ती कणिफधीय शोती आखण 

ततरा हदवतशी नव्शते. 

कल्ऩना कया की तुभच्मा कानात 

काऩवािे फोऱे बयरे आशेत, तुम्पशारा 
काशीि ऐकू मेत नाशी आशे — अगदी 
कोणी ओयडरे तयी देिीर नाशी. 

तुभच्मा डोळमाॊलय ऩट्टी फाॊधरी आशे. 

म्पशणून तुम्पशारा काशीि हदवतशी नाशी. 

   
तुभच्मा जगात 

अॊधाय आशे आखण त्मात 

आलाजशी नाशी. 

शेरन केरय माॊिे 

जग शे अवे शोत.े 

4



शेरन जेव्शा भोठी शोत शोती, त्मा काऱात ऐकू न 

मेणाऱ्मा पायि थोड्मा रोकाॊना फोरता मेत अवे. 

कणिफचधय आखण दृष्टटशीन   भुराॊवाठी तेव्शा पायि 

थोड्मा ळाऱा शोत्मा. अगदी थोड्मा दृष्टटशीन रोकाॊना 
शरहशता-लािता मेत अवे.  शेरन केरय केलऱ मा दोन 

गोटटी शळकल्मा इतकेि नव्शे, तय त्माॊनी त्माशूनशी 
अचधक िूऩ काशी केरे. त्माॊनी अनेक ऩुस्तके शरहशरी 
आखण ती अततळम रोकर्िम ठयरी. त्माॊनी जगबय िलाव 

करून बाऴणे हदरी. त्माॊच्मातीर उणीला शा त्माॊच्मावाठी 
अडथऱा नव्शता शे त्माॊनी जगारा दािलून हदरे. वलाित 

भशत्त्लािे म्पशणजे त्माॊच्मावायख्मा ऐकू न मेणाऱ्मा 
दृष्टटशीन रोकाॊना त्माॊनी आळिेा ककयण दािलरा. 

िकयण १ 
ऱषानऩण 

अराफाभा िाॊतातीर टस््भब्रफमा मा गाली २७ जनू १८८० 

योजी शेरन केरय माॊिा जन्भ झारा. त्माॊिे लडीर ऑथिय केरय 

माॊनी दक्षषणेच्मा फाजनेू मादली मुद्धात बाग घेतरा शोता. मुद्ध 

वॊऩल्मालय ते आऩल्मा ळतेीकड ेऩयत गेरे. त्माॊच्मा ऩहशल्मा 
ऩत्नीच्मा भतृ्मुनॊतय त्माॊनी केट ऍडम्पव माॊच्माळी र्ललाश 

केरा. ऩहशल्मा ऩत्नीिे दोन भुरगे ल तरूण ऩत्नी त्माॊना 
‘कॎ ्टन’ म्पशणत अवत. 

कॎ ्टन केरय केट केरय 
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ळतेी कयत अवताना कॎ ्टन केरय गालातीर लतृ्तऩत्रािे 

वॊऩादक देिीर शोत.े  ते एक ळाॊत ऩण कयायी गशृस्थ शोत.े 

कुटुॊफातीर ऩहशरी कन्मा शेरन हशने आऩल्मा शास्माने 

घयात िैतन्म आणरे. ती आऩल्मा आईिी पाय राडकी शोती. 

लडीरशी ततिे िूऩ राड कयत. 

आऩल्मा रशानऩणच्मा 
हदलवाॊफद्दर शेरनने शरहशरे आशे: 

“भाझ्मा आमुटमािी वुरुलात 

वाधी आखण िायिौघीॊवायिीि 

शोती... कुटुॊफातीर ऩहशल्मा 
फाऱािभाणे, भाझा जन्भ 

झाल्मालय भी वलाांना ष्जॊकून 

घेतरे.” 

शेरन शुळाय शोती. ती रलकय फोरू रागरी. ततिे ऩहशरे ळब्द शोत े

‘टी, टी, टी’ आखण ऩाण्मावाठी ती ‘ला ला’ म्पशणत अवे, अवे 

म्पशणतात. ज्मा लस्तूॊिी नाले ततरा भाहशत नव्शती, त्माॊच्मावाठी 
काशीतयी िाणािुणा करून ती आऩल्मारा काम शले आशे शे आईरा 
वाॊगत अवे.  ती िूऩ रलकय िारामरा देिीर रागरी. ती घयबय 

ऩऱत अवे. 

ऩण २ लऴे ऩूणि शोण्माऩूलीि ती िूऩ आजायी ऩडरी. ततरा जोयािा 
ताऩ आरा. त्माकाऱी आजायातून फये कयण्मावाठी पायि थोडी 
औऴधे शोती. शेरन मातून लािणाय नाशी अवेि डॉ्टयना लाटरे. 
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ऩण अिानक ततिा ताऩ उतयरा आखण ततरा ळाॊत झोऩ 

रागरी. घयात वलाांनाि आनॊद झारा. त्माॊिी राडकी भुरगी 
आता फयी झारी शोती.   

ऩण शेरन फयी झारी नव्शती. ततरा अॊघोऱ घारताना 
शेरनच्मा आईने ततच्मा िेशऱ्मावभोरून शात कपयलरा, ऩण 

शेरनच्मा ऩाऩण्माॊिी उघडझाऩ झारी नाशी,  ती एकटक 

ऩशाति याहशरी. केटने ऩयत एकदा तवेि करून ऩहशरे. आऩरे 

नीट रष नवेर अवे त्माॊना लाटरे. ऩण तवे नव्शते. 

शेरनरा हदवत नव्शते. आखण ते तेलढेि नव्शते. 

योज वॊध्माकाऱी घयातल्मा वलाांना जेलामरा 
फोरालण्मावाठी एक घॊटा लाजलरी जात अवे. घॊटेिा 
घणघणाट वगळमाॊना ऐकू जात अवे आखण शातातरे काभ 

टाकून रगेि वगऱे जेलामरा मेत अवत. ऩण शेरन आता 
घॊटेच्मा आलाजाच्मा हदळनेे भान लऱलत नाशी अवे केटच्मा 
रषात आरे. केटने कॎ ्टन आखण त्माॊिी फशीण एव्शरीन मा 
दोघाॊना फोरालरे. 
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त्मा दोघाॊनीशी शेरनरा जोयात शाक भायल्मा. ततच्माळी शऱू 

फोरामिा िमत्न केरा. ततच्मा कानाजलऱ टाळमाशी 
लाजलल्मा. ऩण शेरनने कळाराि िततवाद हदरा नाशी. ततच्मा 
आईिी बीती ियी ठयरी शोती. ततच्मा छकुरीरा हदवत नव्शते 
आखण ऐकूशी मेत नव्शते. 

शेरनिे आई-लडीर ततरा डॉ्टयाॊकड ेघेऊन गेरे. डॉ्टयाॊनी 
ततरा तऩावरे, ऩण ते आता काशीि करू ळकत नव्शते. आऩरी 
शी वुॊदय, शुळाय भुरगी ततच्मा अॊधाऱ्मा आखण नीयल जगात कळी 
काम याशीर मािी ततच्मा आईरा भोठीि चिॊता लाटू रागरी.   

8



िकयण २ 
अंधारी ळवे  

शेरनच्मा जगात हदलव आखण यात्र मात काशीि पयक 

नव्शता.  योज वकाऱी उगलणाया वूमि ततरा हदवत नव्शता आखण 

यात्रीच्मा आकाळातीर िाॊदोफा देिीर ती ऩाशू ळकत नव्शती. 
ऩक्षमाॊिा ककरब्रफराट आखण यातककड्माॊिा ककयि आलाजशी ततरा 
ऐकू मेत नव्शता. ती अॊधाऱ्मा ळाॊततेति जगत शोती.   शेरन शुळाय शोती. ती ततच्मा आईच्मा भागोभाग वगऱीकड ेजात 

अवे. ती ततच्मा आईच्मा कऩड्माना धरून ठेलामिी. तनयतनयाऱे लाव 

ततच्मा रषात मेत अवत. भाणवे अलती बलती कपयत अवरी आखण 

लस्तू शरलल्मा की त्माॊिी स्ऩॊदने ततरा जाणलत. शऱू शऱू वॊऩकि  
वाधण्मािे भागि ततने ळोधून काढरे. ततरा काम शले आशे ते 
वाॊगण्मावाठी ततने िाणािुणा ळोधल्मा. 

शेरन रशान अवताना कणिफचधय आखण दृष्टटशीन भुराॊवाठी पायळा 
ळाऱा नव्शत्मा. ते यशात अवरेल्मा अराफाभा िाॊतात तय अळी एकशी 
ळाऱा नव्शती. कणिफचधय भुराॊवाठीच्मा ळाऱेत भुराॊना शाताने 

कयामच्मा िुणा शळकलत. मा िुणा म्पशणजेि ळब्द शोत.े 

ऩाि लऴाांिी शोईऩमांत शेरनने स्लत:ि ५० शून अचधक िुणा तमाय 

केल्मा शोत्मा. ततच्मा आईरा ककॊ ला लडडराॊना ततने ओढरे, की त्मािा 
अथि अवे, “भाझ्माफयोफय मा”.  

कल्ऩना कया की तुम्पशारा 
ऐकू मेत नाशी, हदवत नाशी 
आखण फोरताशी मेत नाशी. 
भग तुम्पशारा काम म्पशणामिॊ 
आशे शे कोणारा कवे 

वभजणाय? तुम्पशी कवे 

‘फोरणाय’? 
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खुणांची भावा 

िूऩ लऴाांऩूली फ्रान्वभधीर कणिफधीय रोकाॊच्मा गटाने 

आऩरी स्लत:िी अळी एक िुणाॊिी बाऴा तमाय केरी 
शोती. त्मानॊतय १७५५ वारी अफे िाल्वि शभळरे द रेऩे मा 
ऐकू मेणाऱ्मा शळषकाने त्मा िुणा शळकून घेतल्मा आखण 

त्मात आणिी काशी िुणाॊिा वभालेळ करून फ्रें ि 

बाऴेवाठी एक िभाखणत िुणाॊिी बाऴा तमाय केरी. 
त्माभुऱे आता ऐकू ळकणाऱ्मा आखण कणिफधीय रोकाॊना 
वॊलाद वाधणे ळ्म झारे. त्मा काऱातीर मा िुणा फ्रें ि 

बाऴेवाठी आजशी लाऩयल्मा जातात. 

जेव्शा त्माॊनी ततथून जाले अवे ततरा लाटत अवे, तेव्शा ती त्माॊना 
ढकरून देत अवे. ‘िेड’ वाठी शेरन एक तुकडा काऩुन त्मारा रोणी 
रालण्मािी न्कर कयत अवे. ‘रशान’ अवे दािलण्मावाठी शेरन 

आऩल्मा शातारा एक रशानवा चिभटा घेत अवे. ‘भोठा’ अवे 

दािलण्मावाठी ती आऩल्मा शाताॊिी फोटे ऩवरून शात जलऱ 

आणत अवे. घयातल्मा वलाांवाठी ततने लेगलेगळमा िुणा तनलडल्मा 
शोत्मा.  ततिे लडीर, कॎ ्टन, माॊच्मावाठी ती डोळमाॊना िटभा 
रालल्मािी िूण कयत अवे.  
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आऩल्मा आईवाठी ती आऩल्मा केवाॊिा 
डो्माच्मा भागे अॊफाडा फाॊधण्मािी िूण कयत अवे. 

घयातरे वलिजण ततरा वभजनू घेण्मािा िमत्न 

कयत, ऩण ते वोऩे नव्शते. ती पाय यागीट शोती. 
ततच्मा भनावायिे झारे नाशी की ती आकाॊडताॊडल 

कयत अवे. 

रोक ओठाॊनी फोरतात शे शेरनरा भाहशत 

शोत.े  ती आऩरे ओठ शरलण्मािा िमत्न कये, ऩण 

त्मातून काशीि आलाज मेत नवे. अवे का शोत ेशे 

ततरा वभजत नवे. मािा ततरा पाय याग मेत अवे. 

तनयाळ शोऊन ती राथा भायत ककॊ िाऱू रागे. 

ककॊ िाऱून दभल्मालयि ती थाॊफत अवे. 

ततच्मावाठी काम कयाले शे आई-लडडराॊनाशी 
वभजत नवे. शेरनरा आता घयात ठेलू नका अवा 
वल्रा काशी नातेलाईकाॊनी हदरा. त्मािा अथि शोता, 
ततरा एिाद्मा इष्स्ऩतऱात ककॊ ला आॊधळमा ल 

फहशऱ्मा रोकाॊवाठीच्मा एिाद्मा वॊस्थेत ऩाठलाले.   

१९ व्मा ळतकात ळायीरयक व्मॊग अथला कभतयता 
अवणाऱ्मा रोकाॊना फऱ्माि लेऱा अळा वॊस्थेत ऩाठलरे जात 

अवे. त्माॊना वॊस्थेत ऩाठलरे की काशी लेऱा त्माॊिे कुटुॊफ 

त्माॊना ऩयत बेटामराशी जात नवे. ऩयॊतु, श्रीभती केरय माॊिी 
त्मावाठी तमायी नव्शती. आऩरी भुरगी िूऩ शुळाय आशे शे 

त्माॊना भाहशत शोत.े ऩण ततरा कोण आखण कवे शळकलणाय? 
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िकयण ३ 
षेऱन स्ळत:च शऴकऱी 

ततच्मा अॊधाऱ्मा जगातशी 
शेरन कधी कधी आनॊदी अवे. 

ततरा फाशेयिी भोकऱी शला 
आलडत अवे. घयाच्मा शबॊतीच्मा 
आधायाने ती आऩरा भागि 
काऱजीऩूलिक ळोधत अवे. 

घयाबोलतीच्मा फागेतीर झाडाॊना 
शात रालामरा ततरा आलड.े  ती 
पुराॊिा लाव घेई. त्माॊच्मा 
स्ऩळािने आखण लावालरून ती 
तनयतनयाऱी झाड ेओऱिू रागरी. 
भाहशती शभऱलण्मािा तो ततिा 
भागि शोता. 

शेरन घयातीर रशान वशान 

काभे कयामरा शळकरी. धुतरेल्मा 
कऩड्माॊच्मा ती घड्मा घारून ठेले. 

ततरा आऩरे कऩड ेओऱिता मेत 

शोते. 

ततच्मा आईने कोट घातरा की ती फाशेय जाणाय आशे शे 

ततरा वभज ूरागरे शोत.े आऩल्माराशी फाशेय न्माले म्पशणून ती 
ततिा कोट ओढू रागे. 

ऩयॊतु, घयातीर रशान वशान घटना शेरनवाठी धो्माच्मा 
ठरू ळकत शोत्मा. एकदा ततच्मा कऩड्मालय ऩाणी वाॊडरे. ततरा 
ते लाऱलामिे शोत,े म्पशणून ततने ते घयातल्मा ळकेोटीजलऱ 

धयरे. ती ळकेोटीच्मा ककती जलऱ आशे शे ततरा भाहशत नव्शते. 
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ततच्मा कऩड्मारा आग रागरी. ततच्मा 
आमाने एक भोठे काॊफऱे गुॊडाऱून ती आग 

र्लझलरी. ऩण शेरनिी फोटे आखण केव 

थोडवेे  बाजरेि. वुदैलाने शे तेलढ्मालयि 

तनबालरे.   

ती जळी भोठी शोऊ रागरी तवा ततिा स्लबाल 

अचधक िट्माऱ फनरा.  ततरा िोड्मा कयामरा 
आलडत अवे. एक हदलव ततरा काशी ककल्ल्मा 
वाऩडल्मा. ककल्रीने दाय फॊद कयतात शे ततरा 
भाहशत शोत.े ततिी आई कोठीच्मा िोरीत 

काशीतयी ळोधत शोती आखण शेरन ततथेि फाशेय 

शोती. शेरनने ककल्रीने दाय फॊद केरे आखण आई 

आति अडकरी. फाशेय मेण्मावाठी आई 

जोयजोयात ओयडत शोती. आई दयलाजा ठोठालत 

अवल्मािी स्ऩॊदने शेरनरा फाशेय ऐकू मेत शोती. 
आखण त्मािे ततरा शवू मेत शोत.े ततिी आई ३ ताव 

ततथेि अडकून ऩडरी शोती. 
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भाथाि लॉशळॊग्टन नालािी एक तरूण नोकय आखण शेरन फयेि 

लेऱा िेऱत अवत. भाथाि शेरनऩेषा काशी लऴाांनीि भोठी शोती. 
ऩण शेरन नेशभीि ततरा आऩरे ऐकामरा रालत अवे. एक 

हदलव त्मा दोघी व्शयाॊड्मात फवून कागदाच्मा फाशुल्मा काऩत 

शोत्मा. शेरनरा रलकयि त्मािा कॊ टाऱा आरा. भग ततने 
जलऱच्मा लेरीलयिी वलि पुरे काऩून टाकरी. तयीशी कॊ टाऱा 
जाईना, म्पशणून ततने भाथाििे केव काऩामिे ठयलरे. वुरुलातीरा 
भाथाि तमाय नव्शती, ऩण अिेय ती तमाय झारी.  ्लचिति 

कोणी शेरनरा ‘नाशी’ म्पशणत अवत. थोड्माि लेऱात भाथाििे 

केव ततच्मा ऩामाळी ऩडरे.   

आऩण जे केरे तवेि ते भाथािरा करू देणे मोग्म 

आशे अवा र्लिाय करून शेरनने आऩरे वुॊदय 

राॊफवडक वोनेयी केव काऩामरा भाथािरा वाॊचगतरे. 

शेरनच्मा आईरा अथािति दोघीॊिाशी याग आरा.   

फेर नालािा त्माॊिा कुत्रा शा शेरनिा दवुया शभत्र 

शोता. ततच्मा िाणािुणा ततने त्माराशी शळकलामिा 
िमत्न केरा.  ऩण तो नुवताि झोऩामिा ककॊ ला 
एिादा ऩषी आरा तय त्माच्मा भागे ऩऱामिा. 
फेररा काशीि कवे वभजत नाशी मािे शेरनरा 
आश्िमि लाटत अवे. 

अळा िकाये शेरनिे हदलव जात शोत.े 
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शेरन ऩाि लऴाांिी अवताना ततरा शभल्रडे नालािी फशीण 

झारी. अिानक ततिे जगि  फदरून गेरे. ततच्मा आईच्मा 
िेभात आता एक बागीदाय आरी शोती. दवुये कोणीतयी ततच्मा 
आईच्मा भाॊडीलय शोत.े  ततच्माभुऱे आऩरी आई 

आऩल्माऩावून दयुालरी म्पशणून शेरन त्मा नव्मा फाऱािा  द्लेऴ 

करू रागरी. 

एका हदलव ततिी छोटी फशीण फाशुरीच्मा ऩाऱण्मात 

झोऩल्मािे शेरनच्मा रषात आरे. शेरनरा पायि याग आरा. 
कोणी ततरा थाॊफलण्माऩूलीि शेरनने ऩाऱणा ढकरून हदरा. 
शभल्रडे िारी ऩडरी.  वुदैलाने ती जशभनीलय ऩडण्माऩूलीि 

आईने ततरा झेररे. आता आईच्मा रषात आरे की शेरनरा 
केलऱ स्लत:ऩावून धोका शोता अवे नव्शे तय इतयाॊनाशी 
ततच्माऩावून धोका शोता.   

इतकी रशान अवतानाशी जय आईरा शेरनलय ताफा ठेलता 
मेत नवेर, तय भग ती भोठी झाल्मालय काम शोईर? शेरनच्मा 
लागण्मात फदर व्शामरा शला अवा आईने र्लिाय केरा. 

शेरनिे आई-लडीर ततरा भेरयरॉड याज्मातीर फाल्टीभोय मेथे 

दवुऱ्मा एका डॉ्टयाॊकड ेघेऊन गेरे. शे डोळमािे डॉ्टय शोते. 
त्माॊनीशी केरयना ऩयत तेि वाॊचगतरे. शेरनच्मा वभस्मेवाठी 
काशीि उऩाम नव्शता.  ऩयॊतु, डॉ्टयाॊनी कॎ ्टन केरयना जलऱि 

लॉशळॊग्टन भध्मे याशणाऱ्मा अरे्झाॊडय ग्रॎशभ फेर माॊच्मा र्लऴमी 
वाॊचगतरे. फेर माॊनी १८७६ वारी टेशरपोनिा ळोध रालरा शोता 
आखण ऩूली ते कणिफधीय भुराॊना शळकलतशी अवत. कदाचित ते 
काशीतयी भदत करू ळकतीर.   

िूऩ हदलवाॊनी िथभि केरयना थोडीळी आळा लाटू रागरी. 
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अऱेक्जेंडर ग्राषम बेऱ 

अरे्झाॊडय ग्रॎशभ फेर माॊना आज आऩण 

िाभुख्माने टेशरपोनिे जनक म्पशणूनि 

ओऱितो. ऩयॊतु, आमुटमबय त्माॊनी 
कणिफचधयाॊना भदत कयण्मावाठी काभ केरे. 

त्माॊच्मा आईरा जलऱ जलऱ काशीि ऐकू 

मेत नवे. तरुणऩणी ते फहशऱ्मा भुराॊना 
शळकलत अवत. ऐकू मेत नवणाऱ्मा भुराॊना 
आऩरी जीब, ओठ, आखण स्लयमॊत्रािा लाऩय 

कवा कयामिा शे ते चित्राॊद्लाये शळकलत 

अवत. भेफेर शब्फडि मा एका कणिफचधय 

र्लद्माचथिनीरा ते शळकलत अवत. रशान 

अवतानाि एका आजायऩणात ततने 
आऩरी  ऐकण्मािी षभता गभालरी शोती.  

िकयण ४ 
आऴचेा ककरण 

कॎ ्टन केरय आखण एव्शशरनआत्मा शेरनरा डॉ्टय फेर 

माॊच्माकड ेघेऊन गेरे. जाण्माऩूली शेरनच्मा आईने ततिे 
कुयऱे केव छान र्ल ॊिरून  हदरे. शेरन एिाद्मा ऩयीवायिी 
हदवत शोती. ती आता वशा लऴाांिी शोती.   

रलकयि मा शुळाय 

आखण उत्वाशी भुरीने 

िूऩ िगती केरी, ते दोघे 

िेभात ऩडरे आखण 

त्माॊनी र्ललाश केरा. फेर 

माॊनी आलाज आखण 

फोरणे मावॊफॊधी जो 
अभ्माव ल वॊळोधन केरे 

शोत,े त्माभुऱेि ते १८७६ 

वारी टेशरपोनिा ळोध 

रालू ळकरे. 
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शेरन फेर माॊच्मा कामािरमात गेरी आखण त्मा दोघाॊिी रगेि 

भैत्री झारी. शेरन डॉ. फेर माॊच्मा भाॊडीलय फवरी. शी रशानळी 
भुरगी आखण टेशरपोनिे जनक माॊच्मात काशीि ऩयकेऩणा 
याहशरा नव्शता. काराॊतयाने शेरनने आऩल्मा आत्भिरयत्रात 

शरहशरे: “त्माॊना भाझ्मा िुणा वभजत शोत्मा शे भरा वभजरे 

आखण ते भरा रगेि आलडू रागरे.”  

शेरन शळकू ळकेर अवे डॉ. फेरना 
लाटरे. ती एक शुळाय आखण र्लिायी 
भुरगी आशे अवे त्माॊिे भत झारे.  ती 
मळस्ली व्शाली अवे त्माॊना भनाऩावून 

लाटत शोत.े कदाचित, शेरन केरय एक 

वलिवाधायण जीलन जगू ळकेर. 

कॎ ्टन माॊच्माळी फोरत अवताना 
फेरनी आऩरे घड्माऱ शेरनरा 
िेऱामरा हदरे. त्माॊनी कॎ ्टन ना 
वुिलरे की त्माॊनी फॉस्टनच्मा 
ऩककि न्व इष्न्स्टट्मूट पॉय द ब्राइॊड 

मा वॊस्थेळी वॊऩकि  वाधाला. 

डॉ. फेर कॎ ्टनना म्पशणारे की ४० लऴाांऩूली रॉया ब्रिजभन 

नालाच्मा अॊध ल कणिफचधय भुरीरा शाताच्मा िुणाॊद्लाये 

शरशामरा, लािामरा आखण फोरामरा शळकलण्मात आरे शोत.े 

म्पशणून शेरन वाठीशी ततथे एिादा शळषक ककॊ ला शळक्षषका शभऱू 

ळकेर अळी त्माॊना आळा लाटत शोती. 

घयी ऩयत आल्मालय कॎ ्टननी ऩककि न्व ळाऱेच्मा िभुिाॊना 
ऩत्र ऩाठलरे की त्माॊना त्माॊच्मा भुरीवाठी एका शळषकािी 
आलश्मकता शोती. त्माॊच्मा उत्तयािी वलिजण अधीयतेने लाट 

ऩाशू रागरे. 

ऩककि न्विे िभुि भामकेर आॊग्नोव माॊनी उत्तय ऩाठलरे की 
अळी एक शळक्षषका त्माॊच्मा डोळमावभोय शोती. ततिे नाल शोते 
ऍन वशरलान. केरय कुटुॊफारा शे ऐकून पायि आनॊद झारा. 
ऩयॊत,ु शे काभ स्लीकायण्मावाठी वशरलान माॊिे भन लऱलाले 

रागेर शे त्माॊना भाहशत नव्शते. 

ऍन वशरलान कोण शोत्मा? त्माॊना ऍनी म्पशणत अवत, त्मा 
अनाथ शोत्मा आखण त्माॊिे आताऩमांतिे आमुटम िूऩ कटटािे 

आखण एकाकी शोत.े रशानऩणीि त्माॊनी काशी िभाणात दृटटी 
गभालरी शोती. 
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त्माॊनाशी ऩककि न्व स्कूरभध्मे ऩाठलण्मात आरे शोत ेऩण 

ळस्त्रकिमेनॊतय त्माॊिी दृटटी ऩयत आरी शोती. ऩककि न्वभध्मे त्मा 
िथभ िभाॊकाने उत्तीणि झाल्मा शोत्मा.  शेरन केरय िभाणेि 

त्मा शुळाय तळाि शट्टीशी शोत्मा. 

२० लऴाांच्मा ऍनीने शळषक म्पशणून कधीि काभ केरे 

नव्शते. ते त्माॊना जभेर की नाशी मािी िात्री लाटत नव्शती, 
तवेि ते कयण्माफाफतशी त्मा वाळॊकि शोत्मा. ऩयॊतु, श्री. 
आॊग्नोवनी त्माॊना िोत्वाशन हदरे. मा शुळाय ऩण एकाकी तरुण 

भहशरेवाठी शे मोग्म काभ आशे अवे त्माॊिे भत शोत.े शळलाम 

ततच्मावभोयशी पायवे इतय ऩमािम नव्शतेि. शे शळकलण्मािे 

काभ तयी कयामिे नाशीतय कायिान्मात काभ कयामिे. भग 

ऍनीने केरय माॊच्माकड ेशळकलण्मािे काभ स्लीकायण्मािे 

ठयलरे. 
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मा नलीन काभावाठी ऍनीने दोन भहशने तमायी केरी.  त्माॊनी 
रॉया ब्रिजभन माॊिी बेट घेतरी. शातालय िुणा कयण्मािी शरऩी 
त्माॊनी शळकून घेतरी. रॉयाच्मा शातालय िुणाॊच्मा बाऴेत शरशून 

त्माॊनी वॊलाद वाधरा.  शी शरऩी शळकलण्माच्मा तनयतनयाळमा 
भागाांिा त्माॊनी अभ्माव केरा. त्माॊनी शळकलण्मािी ळ्म ती 
वलि तमायी केरी. ऩयॊतु आऩल्मा ऩुढ्मात काम लाढून ठेलरे आशे 

आखण त्माभुऱे त्माॊिे आमुटम कवे फदरणाय शोते मािी त्माॊना 
अष्जफात कल्ऩना नव्शती.   

थॉमश षॉऩककन्श गऱोड े

१८१६ वारी गरोड ेफ्रान्वभधीर एका कणिफधीय भुराॊवाठीच्मा ळाऱेत 

शळकामरा गेरे. काशी भहशन्माॊनी स्लत:िी ळाऱा वुरु कयण्मािा तनश्िम 

करूनि ते अभेरयकेरा ऩयत आरे. िुणाॊिी बाऴा शळकलणाये एक 

शळषकशी ते आऩल्माफयोफय घेऊन आरे. १८१७ वारी गरोड ेमाॊनी 
शाटिपोडि मेथे कणिफचधय रोकाॊवाठी अभेरयकेतीर ऩहशरी ळाऱा स्थाऩन 

केरी.  रलकयि इतयशी अनेक ळाऱा वुरु झाल्मा. त्मानॊतय त्माॊच्मा 
भुराने १८६४ वारी लॉशळॊग्टन मेथे गरोड ेर्लद्माऩीठािी स्थाऩना केरी. 

कनेष््टकट 

याज्मातीर शाटिपोडि 
भधीर थॉभव 

शॉऩककन्व गरोड ेमाॊनी 
अभेरयकेतीर कणिफधीय 

भुराॊना शळषण 

शभऱलून हदरे. एशरव 

कॉग्ज्लेर मा त्माॊच्मा 
ळजेाऱ्माॊच्मा कणिफधीय 

भुरीरा त्माॊना भदत 

कयामिी शोती.  
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िकयण ५ 
ऍनी  शशऱळान यांच ेआगमन 

३ भािि १८८७. शा हदलव आऩल्मा आमुटमातीर वलाित 

भशत्त्लािा हदलव ठयणाय शोता शे शेरनरा भाहशत नव्शते. 

घयातीर वलिजण पाय उत्वाशात अवल्मािे ततच्मा रषात 

आरे शोत.े 

लातालयणात अवरेरा तणालशी ततरा जाणलत शोता. 
घयात आईिी रगफग िाररी शोती. वलि वाभान घावून ऩुवून 

रख्ि कयण्मात आरे शोत.े ततिी आई आखण वालत्र बाऊ 

आगगाडीच्मा स्टेळनलय जाण्मावाठी तमाय झारे शोत.े 

त्माॊच्माफयोफय फाशेय जाण्मावाठी शेरनने आईिे कऩड ेओढरे 

ऩण आईने ततरा नेरे नाशी. 

अिेय ऍनी वशरलान वाड ेवशाच्मा गाडीने अराफाभारा 
आल्मा. 
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श्रीभती केरयनी त्माॊिे भॊजऱू आलाजात स्लागत केरे तेव्शा 
त्माॊिे तनऱे डोऱे िभकत शोत.े ‘केरय माॊच्मा रशान भुरीरा 
शळकलामरा मेणाऱ्मा नव्मा भुरीरा’ ऩाशण्मावाठी फयेि रोक 

जभरे शोत.े  नलीन हठकाणी एकटीि आरेरी ऍनी तणालािारी, 
कपकट आखण दभरेरी हदवत शोती. 

केरय माॊच्मा भळमाकड ेजाताना गाडीत भागे फवरेरी ऍनी 
आजफूाजरूा ऩाशत शोती. टस्कभब्रफमा शे रशानवे ळशय न्मू 
इॊग्रॊड भधीर गालाॊवायिेि हदवत शोते शे ऩाशून ऍनीरा  
जया फये लाटरे आखण तणाल थोडा कभी झारा. 

आऩल्मा नव्मा र्लद्माचथिनीरा बेटण्मावाठी त्मा उत्वुक शोत्मा.   

शेरन दायाफाशेय उबी शोती. यस्त्मालरून मेणाऱ्मा गाडीिी स्ऩॊदने 

ततरा जाणलरी.   
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आईरा बेटण्मावाठी ततने आऩरे शात ऩवयरे. त्माऐलजी एका 
अनोऱिी व्म्तीने आऩरे शात ऩवरून ततरा आऩल्मा कलेत घेतरे. 

शेरनरा अनोऱिी व्म्ती आलडत नवत. ततने ऍनीरा आऩरा ऩाऩा  घेऊ 

हदरा नाशी. 

ऩण शेरनरा अनोऱिी रोकाॊफद्दर उत्वुकताशी शोती. शेरनने ऍनीच्मा 
िेशऱ्मारा, कऩड्माॊना आखण र्ऩळलीरा शात रालून ऩाहशरे. भग ततने 
ऍनीिी र्ऩळली उघडून ऩाहशरी. आरेरे ऩाशुणे वशवा ततच्मावाठी काशीतयी 
िाऊ आणत अवत, तो ती ळोधू रागरी. आईने शेरनरा थाॊफलण्मािा 
िमत्न केरा. अिेय श्रीभती केरयना ती र्ऩळली ततच्मा शातातून ओढून 

घ्माली रागरी.   

शेरनरा पाय याग आरा. ततिा िेशया रारफुॊद झारा. आईिा स्कटि 
ऩकडून ती राथा भारू रागरी. मालय कोणीि काशी केरे नाशी. भग ऍनीने 

आऩरे रशानवे घड्माऱ शेरनच्मा िेशऱ्माजलऱ धयरे. त्मािी हटकहटक 

जाणलल्मालय शेरन ळाॊत झारी. ततिा याग उतयरा.   

ऍनीच्मा ऩाठोऩाठ शेरन ततच्मा भाडीलयच्मा िोरीत गेरी. शेरनने 
ततरा शॎट काढून ठेलामरा भदत केरी. भग ती शॎट आऩल्मा डो्मालय 

ठेलून ती भान डोरलू रागरी. ऍनी शेरनकड ेऩाशति याहशरी आखण मा 
वुॊदय ऩण िोडकय भुरीरा आऩण कवे काम शळकलणाय मािा र्लिाय करू 

रागरी. आता ततरा कवरीि िात्री लाटत नव्शती. ऍनीने एक भोठा 
श्लाव घेतरा. दवुऱ्मा हदलवाऩावूनि ती िमत्न करू रागणाय शोती. 

दवुऱ्मा हदलळी वकाऱी शेरनरा ऍनीच्मा िोरीत नेण्मात आरे. 

ततने ऍनीरा आऩरे वाभान रालून ठेलण्माव भदत केरी. ऍनीच्मा 
वाभानात शेरनरा एक वुॊदय फाशुरी वाऩडरी. 

ऩककि न्व ळाऱेतल्मा भुराॊनी शी फाशुरी शेरनवाठी बेट म्पशणून 

ऩाठलरी शोती. रॉया ब्रिजभन मा ततथल्मा दृष्टटशीन ल कणिफचधय भाजी 
र्लद्माचथिनीने मा फाशुरीवाठी काशी कऩड ेदेिीर शळलरे शोत.े ऍनीने शऱू 

शऱू ‘फाशुरी’ शा ळब्द शेरनच्मा शातालय शरहशरा. शेरनरा लाटरे की 
आता ती फाशुरी ततरा शभऱारी शोती. शेरनरा काशी शले अवरे, की ती 
िथभ फाशुरीकड ेफोट दािले, नॊतय स्लत:कड ेफोट दािलून भान डोरले. 
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ऍनीने शेरनिा शात ऩयत शातात घेण्मािा िमत्न केरा, ऩण शेरनरा 
तवे कयामिे नव्शते. शेरनने ऩयत आिस्ताऱेऩणा कयामरा वुरुलात 

केरी. ऍनीने ततरा एका िुिीत फवलण्मािा िमत्न केरा. ततरा शेरनरा 
ळाॊत कयामिे शोत ेम्पशणजे भग धडा ऩयत वुरु कयता मेईर.  ऩण काम 

कयणाय? शेरनरा आणिीनि याग आरा आखण ती अचधकि त्रागा करू 

रागरी. अिेय ऍनीने शेरनरा जाऊ हदरे.   

ऩण ऍनी ततरा अळी वोडणाय नव्शती. ततने ऩऱत िारी जाऊन 

केकिा एक तुकडा आणरा. 

केक शेरनच्मा नाकाजलऱ धरून ततने ततच्मा शातालय ‘के-क’ 

अळी अषये शरहशरी. शेरनने केक घेण्मािा िमत्न केरा.  ऍनीने 

ऩयत एकदा तोि ळब्द ततच्मा शातालय शरहशरा. मालेऱेव भात्र 

शेरनने तो ळब्द ऩयत शरहशरा. भग ऍनीने ततरा केक िाऊ हदरा. 
शातालय शरहशरेल्मा ळब्दािा अथि ‘केक’ शोतो शे शेरनरा वभजरे 

शोत ेका? िये म्पशणजे नाशी. ती प्त ऍनीिी न्कर कयत शोती. 
ततने जय ऍनीच्मा शातालय ‘केक’ अवे शरहशरे तय शेरनरा केक शला 
आशे अवे ऍनीरा वभजेर शे शेरनरा कऱरे नव्शते. 

ऩयत एकदा ऍनीने ‘फाशुरी’ अवा ळब्द शेरनच्मा शातालय 

शरहशरा. शेरनने तो ऍनीच्मा शातालय अधिलट शरहशरा. ऍनीने तो 
ळब्द ऩूणि केरा आखण ततरा फाशुरी हदरी. 

ऩण ऍनीरा शे 

वभजण्मािा काशीि भागि 
नव्शता. शेरनच्मा शातालय 

‘फा-शु-री’ अवे शरशून त्मा 
ळब्दािा अथि 
वभजालण्मािा ती िमत्न 

कयत शोती. ऍनीने ती 
फाशुरी काढून घेतरी. 
फाशुरी शा ळब्द ती 
शेरनच्मा शातालय ऩयत 

शरहशणाय शोती. ऩण शेरन 

पायि चिडरी. ततरा 
लाटरे की एकदा ततरा 
हदरेरी फाशुरी ऍनी आता 
ऩयत घेत शोती. 
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शेरन फाशुरी घेऊन िारी ऩऱून गेरी. शेरनने काराॊतयाने 

शरहशरे, “भी एिादा ळब्द शरहशत आशे शे भरा भाहशत नव्शते, िये 

तय ळब्द अवतात शे देिीर भरा भाहशत नव्शते. भी फोटे 

कपयलण्मािी केलऱ भाकडािभाणे न्कर कयत शोत.े” 

त्मानॊतय हदलवबय ती ऍनीकड ेगेरीि नाशी. ऍनीने एक तनश्लाव 

वोडरा. गुरु आखण शळटमारा अजनू फयाि भोठा ऩल्रा गाठामिा 
शोता.   

ऩुढीर काशी हदलव कठीणि शोत.े  शेरन ऍनीऩावून दयू दयूि याशू 

रागरी. शेरनच्मा नीयल जगािी शबॊत ऍनीरा तोडता मेईर का? 

आता ततरा िात्री लाटत नव्शती.   

एक हदलव नाश्त्माच्मा लेऱी आणिी एक मुद्ध वुरु 

झारे.  शेरन नेशभी वलाांच्मा ताटातून िात अवे. टेफराबोलती 
कपयता कपयता ती शले ते घेऊन िात अवे. घयातरे कोणीि ततरा 
थाॊफलत नवत ककॊ ला काशी म्पशणतशी नवत. ऍनीरा शे ऩाशून 

ध्काि फवरा. ती शेरनरा ततच्मा ताटातून काशी घेऊ देणाय 

नव्शती. 

ऍनीने आऩरे ताट उिरून फाजरूा केल्मालय शेरनच्मा 
यागािा ऩाया िाॊगराि िढरा.  ती ककॊ िाऱून, राथा भायत 

जशभनीलय रोऱू रागरी. ऍनीने आऩरे िाणे िारूि ठेलरे. भग 

ऍनीने केरय कुटुॊफातीर वलाांना िोरीफाशेय जामरा वाॊचगतरे. 

गोंधऱून, तनयाळ शोऊन ते फाशेय ऩडल्मालय ऍनीने दाय आतून 

रालून घेतरे. िोरीत आता त्मा दोघीि शोत्मा. 

आता मुद्धारा वुरुलात झारी शोती! 

ऍनीने आऩरा नाश्ता कयामरा वुरुलात केरी. शेरनने ऍनीिी 
िुिी ढकरून द्मामिा िमत्न केरा, ऩण ततरा ते जभरे नाशी. 
शऱू शऱू ती ळाॊत झारी. उठून ततने टेफराबोलती कपरून ऩाहशरे. 

िोरीत ऍनी एकटीि आशे शे ततच्मा रषात आरे. शेरन त्माभुऱे 

गोंधऱून गेरी. ततने ऍनीच्मा ताटातून जेलामिा िमत्न केरा, 
ऩण ऍनीने तवे करू हदरे नाशी. अिेय शेरन ततच्मा जागेलय 

जाऊन फवरी.   
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शेरन आऩल्मा शाताने नाश्ता करू रागरी. 

ऍनीने शेरनच्मा शातात एक िभिा हदरा. तो शेरनने पेकून हदरा. 
ऍनीने ततरा तो उिरामरा रालरा. भग शेरनच्मा शातात िभिा 
देऊन ततने ततरा िभच्माने िामरा रालरे. आता मातून वुटका नाशी 
शे वभजल्मालय शेरनने आऩरा नाश्ता िभच्माने वॊऩलरा. 

आता िश्न शोता रुभारािा. शेरनने त्मािी घडी करून 

ठेलाली अळी ऍनीिी इच्छा शोती. शेरनने रुभार िारी पेकून 

हदरा आखण दायाकड ेऩऱारी. ते फॊद आशे अवे ऩाशून ती ऩयत 

ककॊ िाऱून राथा भारू रागरी. शेरनकडून रुभारािी घडी करून 

घ्मामरा ऍनीरा एक ताव रागरा. ततने रुभारािी घडी 
केल्मानॊतयि ऍनीने ततरा फाशेय जाऊ हदरे. शेरन भग 

ऍनीऩावून दयू ऩऱून गेरी. दभरेरी ऍनीशी भग आऩल्मा 
िोरीकड ेगेरी. 
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िोरीत जाऊन आऩल्मा अश्रूॊना लाट करून हदल्मालय 

ऍनीरा जया फये लाटरे. मा हदलवाॊफद्दर ऍनी म्पशणते, “केव 

र्ल ॊियणे ककॊ ला शात धुणे... माॊवायख्मा वाध्मा गोटटीॊवाठीशी 
फऱािा लाऩय कयाला रागत अवे आखण भग अथािति धुभाकूऱ 

भाजे. घयातल्माॊना अथािति शे वशन शोत नव्शते. ते शेरनरा 
भदत कयामिा िमत्न कयत. ततिे यडणे ततच्मा लडडराॊना 
भुऱीि वशन शोत नवे. ते शेरनच्मा भदतीरा आरे की ऍनीरा 
शळकलणे ळ्म शोत नवे. भग ऍनीने एक तनणिम घेतरा.   

शेरनने वलाांवोफत न याशता ऍनीफयोफय एकटीनेि याहशरे 

ऩाहशजे अवे ऍनीच्मा रषात आरे. शेरनच्मा अॊधाऱ्मा आखण 

नीयल जगात िलेळ कयण्मािा तो एकभेल भागि शोता. ऍनीने 

केरय कुटुॊफाळी माफाफत ििाि केरी.  ततरा लाटरे शोत ेकी ते 
मावाठी तमाय शोणाय नाशीत. ऩण तवे झारे नाशी. शेरनरा 
भदत शोणाय अवेर तय त्मावाठी काशीशी कयण्मािी त्माॊिी 
तमायी शोती. भग शेरन आखण ऍनी भोठ्मा घयाच्मा 
आलायातीर एका रशानळा जागेत याशामरा गेल्मा. 
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ततच्मा घयाऩावून आखण आई-लडडराॊऩावून ती जलऱि 

याशत अवल्मािे शेरनरा वभज ूद्मामिे नव्शते. म्पशणून 

ऍनीने घयातीर वलि वाभानािी भाॊडणी फदररी. आखण मा 
घयात मेण्माऩूली ऍनी आखण शेरन गाडीतून एक राॊफरिक 

पेयपटका भारून आल्मा. 

त्मािा ऩरयणाभ शला तोि झारा. शेरनरा लाटरे की ती एका 
नव्मा अनोऱिी हठकाणी आरी आशे. 

इथे देिीर शेरन आखण ऍनी माॊिी फयीि बाॊडणे शोत अवत. 

व्मलष्स्थत कऩड ेघारून आल्मािेयीज ऍनी शेरनरा जेऊ-िाऊ देत 

नवे. शेरनरा कऩड ेफदरून तमाय शोण्माव भुऱीि आलडत नवे. 
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एक हदलव कॎ ्टन केरयनी खिडकीतून डोकालून ऩाहशरे. त्माॊना 
तय ऍनीरा ऩयत ऩाठलून द्मामिे शोत.े ऩण वुदैलाने घयातल्मा 
इतयाॊनी त्माॊिे भन लऱलरे आखण ते फयेि झारे.  

ऩुढीर दोन आठलड्माॊत शेरनभध्मे शऱू शऱू फदर शोऊ रागरा. 
ती ऍनीिे ऐकू रागरी.   

भग ५ एर्िर १८८७ रा एक िभत्कायि घडरा. शेरन बाॊडी धूत 

शोती. ऍनीने ‘ऩाणी’ शा ळब्द शेरनच्मा शातालय शरहशरा. शेरनिी 
मालय काशीि िततकिमा नव्शती. भग दोघी फाशेय गेल्मा. 

ऩाण्माच्मा ऩॊऩाजलऱ शेरनने ततिे बाॊड ेनऱािारी धयरे. ऍनीने 

ऩॊऩाने गाय ऩाणी काढरे आखण शेरनच्मा शातालय ‘ऩाणी’ शा ळब्द 

ऩयत शरहशरा. शेरनने बाॊड ेएकदभ िारी टाकरे. ततच्मा 
िेशऱ्मालय  आश्िमि भालत नव्शते! शेरनने ‘ऩाणी’  
शा ळब्द अनेक लेऱा ऍनीच्मा शातालय शरहशरा.  
अिेय ळब्द शी लस्तूॊिी नाले अवतात  

शे शेरनरा वभजरे शोत!े 

आऩल्मा आत्भिरयत्रात शेरनने शरहशरे आशे, “ित्मेक गोटटीरा 
एक नाल शोत ेआखण ित्मेक नालात एक नलाि र्लिाय शोता.” 

ऍनीने शेरनच्मा शातालय भग अनेक नले ळब्द शरहशरे. 
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अिेय शेरनने र्लिायरे की ऍनीिे नाल काम? ऍनीने शरहशरे “शळषक” 

(फाई). भग ऍनी फाई  झारी. लमाच्मा वातव्मा लऴी शेरनिे जग फदरू 
रागरे. भधरी शबॊत आता नाशीळी झारी शोती. ऍनी आखण शेरन आता ऩयत 

भोठ्मा घयात यशामरा आल्मा. 

शेरनिी आता जरद गतीने िगती शोत शोती.  शेरनरा फाशेयिे भोकऱे 

लातालयण िूऩ आलडते शे ऍनीच्मा रषात आरे शोत.े म्पशणून त्मा फऱ्माि 

लेऱा फाशेयि अभ्माव कयत. आजफूाजचू्मा गोटटीॊतूनि ऍनी शेरनरा 
शळकलत अवे. नदीकाठी फवून शेरन बूगोर शळकरी. त्माॊनी कारले िोदरे 

आखण डोंगय फनलरे. र्लसानावाठी त्माॊनी तनवगाििा अभ्माव केरा. 
रलकयि शेरनरा तनयतनयाऱी झाड ेआखण ती कळी लाढतात मािे सान झारे. 

शेरनिे ळब्दाॊलय आखण बाऴेलय िेभ जडरे.  

ळब्द ततच्मा वशज रषात यशात अवत. नाभे, किमाऩदे, आखण 

र्लळऴेणे शे वलि ती शळकरी. ‘र्लिाय कयणे’ मावायिे अभूति ळब्दशी 
आता ततरा वभज ूरागरे. शेरन आता ततच्मा घयच्माॊळी ‘फोरू’ ळकत 

शोती. कोण काम म्पशणते ते ऍनी ततच्मा शातालय शरहशत अवे. भग 

शेरन त्मारा उत्तय देई. शेरनिी आई फोटाॊनी फोरामरा शळकरी. 
आता शेरन आखण ततिी आई फोरू ळकत शोत्मा. कॎ ्टन देिीर मा 
िकाये फोरामरा शळकरे. 
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जनूऩमांत शेरनरा वुभाये ४०० ळब्द मेऊ रागरे शोत.े ऍनीने 

शे आॊग्नोवना ऩत्राने कऱलरे. ततने शेरनच्मा िगती फद्दरशी 
त्माॊना शरहशरे. आॊग्नोवनी फॉस्टनच्मा लतृ्तऩत्राॊना शेरनिी 
भाहशती हदरी. वलि लतृ्तऩत्राॊनी ती िकाशळत केरी. लािकाॊना 
दृष्टटशीन ल कणिफधीय अवरेल्मा मा वुॊदय आखण शुळाय 

भुरीर्लऴमी आणिी भाहशती शली शोती. 

शेरनच्मा लमाच्मा फशुतेक भुराॊना शरहशता-लािता मेत अवे. 

म्पशणून ऍनीने ठयलरे की शेरनरा ऩण शरशामरा आखण 

लािामरा शळकलामिे.  ऍनी शेरनरा ऩुस्तके लािून दािलत 

अवे. त्मावाठी ती गोटटीतीर ित्मेक ळब्द शेरनच्मा शातालय 

शरहशत अवे. शेरनिे जग भग ऩयीकथा, नामक, िरनामक, 

ऩुयाणकथा आखण रोककथाॊनी बरून गेरे. 

ऍनीने शेरनरा शरशामरा शळकलरे. िािा अवरेरा एक 

राकडी पऱा ती मावाठी लाऩरू रागरी. मा पळमालय एक 

कागद ठेलामिा. भग मा िािाभधून ऩेष्न्वर कपयलून शेरन 

अषये शरहशत अवे. दृष्टटशीन रोक अवेि शरशामरा शळकतात. 

शेरनने मात िाॊगरी िगती केरी. ती िेर शरऩी देिीर 

शळकरी. शी दृष्टटशीन रोकाॊिी शरहशण्मािी एक ऩद्धत आशे. 

रलकयि शेरन िेरभधीर ऩुस्तके स्लत:ि लािू रागरी. एक 

नलेि जग ततच्मावाठी िुरे झारे. 

आता शेरनच्मा आमुटमात फयाि आनॊद आरा शोता. ऩण 

तयीशी ततरा याग मेत अवे. जेव्शा ततरा िूऩ याग मामिा आखण 

ततिा स्लत:लय ताफा यशामिा नाशी, तेव्शा ती स्लत:रा ‘बूत’ 

म्पशणत अवे. ऩण ततिे ‘बूत’ अवण्मािे िवॊग आता कभी कभी 
शोऊ रागरे शोत.े आता ततरा आऩल्मा रशान फहशणीळी- 
शभल्रडेळी- िेऱामरा आलडू रागरे शोत.े आता नलीन शळकामरा 
ततिे भन तमाय शोत ेआखण रृदमात िेभारा जागा शभऱारी शोती. 
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बे्रऱ 

अनेक दृष्टटशीन रोक लािण्मावाठी डोळमाॊऐलजी स्ऩळाििा लाऩय 

कयतात. कागदालय उॊिलट्माॊनी केरेल्मा हठऩ्माॊलय ते फोटे 

कपयलतात. हठऩ्माॊच्मा तनयतनयाळमा यिना म्पशणजे तनयतनयाऱी 
अषये. रुई िेर माॊनी मा शरऩीिा ळोध रालरा. 

१८०९ वारी फ्रान्वभधीर 

एका रशान गालात रुई िेर 

माॊिा जन्भ झारा. लमाच्मा 
िौथ्मा लऴी त्माॊिी दृटटी गेरी. 
त्माकाऱी फशुतेक अॊधाॊना 
शरहशता-लािता मेत नवे. 

अनेकाॊना उदयतनलािशावाठी बीक 

भागाली रागे. ऩयॊतु, रुई 

नळीफलान शोत.े ते अॊध भुराॊच्मा 
ळाऱेत गेरे. ताॊब्मािी ताय 

लाऩरून कागदालय उठालदाय 

आकायातून फनलरेरी अषये ते 
लािामरा शळकरे. ऩण त्माॊना 
शरहशता मेत नवे.   

एक हदलव एक वैतनक 

ळाऱेत आरा. रुई िेर 

‘अॊधायात शरहशण्मािी’ 
एक ऩद्धत त्माने भुराॊना 
शळकलरी. मुद्धबूभीलय 

वैतनक आलाज न कयता 
अॊधायात माद्लाये 

एकभेकाॊळी वॊलाद वाधत 

अवत. उठालदाय 

हठऩ्माॊिा मात लाऩय  

केरा जात अवे. 

शरहशण्मािी शी नलीन 

ऩद्धत वभजल्मालय रुई 

िूऩि उल्शशवत झारा. ती 
ककती उऩमोगी ठयेर शे 

त्माच्मा रगेि रषात आरे. 

केलऱ ६ हठऩके लाऩयण्मािी 
यिना तमाय शोईऩमांत 

त्माने आऩरा िमत्न 

वोडरा नाशी   

. दृष्टटशीन रोकाॊना ती लािता मेत अवे आखण शरहशताशी मेत अवे. 

ऩेनवायख्मा एका अणकुिीदाय रेिणीने शे हठऩके काढता मेतात. आज 

फशुतेक वलिि बाऴाॊवाठी िेर लाऩयता मेते आखण जगात वलित्र ततिा लाऩय 

केरा जातो.   

32



श्री. आॊग्नोव माॊनी ऍनीरा शेरनफद्दर एक रेि शरशामरा 
वाॊचगतरा. यात्रीच्मा लेऱी ऍनी आऩल्मा टेफराळी फवून रेि शरहशत 

अवे, आखण शेरन ततच्मा ळजेायी फवून ळाॊतऩणे ऩककि न्व ळाऱेतीर 

आऩल्मा शभत्र-भैब्रत्रणीना ऩत्र ेशरहशत अवे. िाय भहशन्माॊऩूली अवे 

दृश्म ऩाशता मेईर शे कोणारा ियेशी लाटरे नवते. 

श्री. आॊग्नोवनी शेरन आखण ऍनी फाफतच्मा गोटटी वलाांना 
वाॊचगतल्मा आखण फॉस्टनच्मा लतिभानऩत्राॊनी त्मा िवारयत केल्मा. 

लतृ्तऩत्र ेशेरनरा “र्लरषण भुरगी” (लॊडय िाइल्ड) म्पशणू 

रागरी.  आता लािकाॊना ततरा बेटामिे शोते आखण ततच्माफद्दर 

अचधकाचधक जाणून घ्मामिे शोत.े शे वलि ियेि आशे का अळी 
काशीॊना ळॊकाशी मेऊ रागरी. एक भात्र िये की शेरन आता एक 

िशवद्ध व्म्ती फनू रागरी शोती. 

त्माॊना कळी िशवद्धी शभऱत शोती शे भाहशत नवताना ऍनी 
आखण शेरनिा अभ्माव भात्र व्मलष्स्थत िारू शोता. नाताऱिा 
वण जलऱ मेऊ रागरा शोता. मॊदा िथभि शेरनरा शा वण 

वभजणाय शोता आखण ततरा त्मात बागशी घेता मेणाय शोता. 
शेरन आखण ऍनी नाताऱच्मा गोटटी लाित अवत आखण स्लत:ि 

नव्मा गोटटीशी तमाय कयत अवत. शेरन वणाच्मा तमायीत 

आखण आनॊदात अगदी फुडून गेरी शोती. ततरा बेटलस्त ूतमाय 

करून त्मा काम आशेत शे ओऱिण्मावाठी त्माफद्दर एिादी िूण 

वाॊगामराशी पाय आलडत अवे. मा लऴी केरय कुटुॊफारा शा वण 

वाजया कयण्मावाठी ियेि पाय भोठे कायण शोते तवेि ते 
ऍनीकडशेी शोते, आता ततराशी एक कुटुॊफ शभऱारे शोत.े 

१८८८ शे नले लऴि िूऩ आळा घेऊनि उजाडरे. 
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शेरन आठ लऴाांिी शोणाय शोती. ऩण र्लळऴे म्पशणजे, त्मालऴी ती 
घयाफाशेय ऩडणाय शोती. शेरनरा ऩककि न्व ळाऱा ऩाशामिी शोती. ऍनी 
ततरा घेऊन जाणाय शोती. ऩण त्माआधी शेरनरा िलावािी तमायी 
कयामिी शोती. 

ऍनी आखण शेरन आणिीि जोभाने अभ्मावारा रागल्मा. शेरन 

पायि अभ्माव कयते आशे अळी ततच्मा आईरा आता काऱजी लाटू 

रागरी. फऱ्माि लेऱा शेरन दभून जात अवे. श्रीभती केरयनी 
आऩरी काऱजी ऍनीकड ेफोरून दािलरी.  ऩण ऍनी म्पशणारी की ते 
आता ळ्म नव्शते, कायण शेरनरा भुऱी र्लश्राॊती घ्मामिीि 

नव्शती. ततरा अजनू िूऩ काशी शळकामिे शोत.े 

ग्रोव्शय ्रीव्शरॊड 

फऱ्माि रोकाॊना लाटत अवे की अॊध रोक नेशभीि कोणालय तयी 
अलरॊफून अवणाय. ज्माॊना ऐकू मेत नाशी आखण हदवतशी नाशी अवे 

रोक शुळाय अवूि ळकणाय नाशीत अवेशी अनेकाॊना लाटत अवे. शी 
भते ककती िुकीिी शोती शे शेरनने अभेरयकेच्मा अध्मषाॊना शवद्ध 

करून दािलरे. 

भे १८८८ ऩमांत शेरनिी जाण्मािी 
तमायी ऩूणि झारी शोती. ऩण एक 

अनऩेक्षषत गोटट घडरी आखण त्माॊिा 
फेत फदराला रागरा. शेरन आखण 

ऍनीरा व्शाईट शाउव भध्मे अभेरयकेिे 

अध्मष ग्रोव्शय ्रीव्शरॊड माॊना 
बेटण्मािे आभॊत्रण आरे शोत!े इतय 

अनेक रोकाॊिभाणेि अध्मषाॊनाशी 
शेरन इतके वलि कवे काम करू ळकते 
मािे आश्िमि लाटत शोत.े 
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िकयण ६ 
ऩककि न्शमधीऱ काल 

लॉशळॊग्टनशून ऍनी आखण शेरन आगगाडीने फॉस्टनरा गेल्मा. 
ऩककि न्वभध्मे शेरन आता भध्मभलमीन अवरेल्मा रॉया 
ब्रिजभनना बेटरी. तथार्ऩ शी बेट तळी तनयाळाजनकि झारी. 
शेरन शी दॊगेिोय भुरगी आशे अवे रॉया माॊिे भत झारे. शेरन 

जशभनीलय फवरी, ते रॉयाना आलडरे नाशी. तनघताना, त्माॊिा 
तनयोऩ घेताना त्माॊिी ऩाऩी घेण्मावाठी शेरन िारी लाकरी आखण 

ततिा रॉया माॊच्मा ऩालरालय ऩाम ऩडरा आखण त्मा कऱलऱून 

ओयडल्मा. आऩण एक लेंधऱी ळाऱकयी भुरगी आशोत अवे 

शेरनरा लाटरे. 

शेरन पाय गडफड कयते आखण पाय शवते अवे काशी रोकाॊिे भत 

झारे. ते भात्र ऍनीरा ऩटरे नाशी. शेरन एक उत्वाशी भुरगी आशे शे 

ऍनीरा भाहशत शोते. काशीतयी घडण्मािी लाट न ऩाशता शेरनने 

आऩल्मा आमुटमािा ताफा आऩल्माि शातात घ्माला अवे ऍनीिे भत 

शोत.े 

ऩककि न्वभधीर शळषण वॊऩलून र्लद्माथी फाशेय ऩडण्माच्मा 
वभायॊबात शेरनने बाऴण केरे. शी एक भोठीि घटना शोती. 
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फॉस्टनच्मा लतृ्तऩत्राॊनी ळाऱेफद्दर आखण तेथीर शळषण ऩूणि 
केरेल्मा भुराॊर्लऴमी अनेक रेि िकाशळत केरे. मा िवॊगी 
अनेक श्रीभॊत ल भशत्त्लाच्मा व्म्ती उऩष्स्थत शोत्मा. 
भॎवेच्मुवेट्व िाॊतािे गव्शनियशी तेथे शजय शोत.े  लाद्मलृॊदािा 
कामििभ झारा. आऩण उत्तभ िकाये गखणत करू ळकत 

अवल्मािे दशा भुराॊनी दािलून हदरे. त्मानॊतय शेरन वभोय 

आरी. 

ततिी फोरण्मािी लेऱ मेईऩमांत शेरन ळाॊतऩणे भॊिालय फवून 

शोती. ततच्मा िेशऱ्मालय ष्स्भतशास्म आखण तेज शोत.े वभोयच्मा 
रोकाॊिा उत्वाश ततरा जाणलत शोता. शेरनने आत्भर्लश्लावाने 

ऩक्षमाॊच्मा र्लऴमीिी एक कर्लता ऍनीच्मा शातालय शरहशरी. 
शेरन शरहशत अवरेरा ित्मेक ळब्द ऍनी उच्िायत शोती. 
वभोयिा श्रोतलृृॊद भॊत्रभुग्ध झारा शोता. 

ळाऱेरा उन्शाळमािी वुटी रागल्मालय ऍनी आखण शेरन केऩ 

कॉडरा गेल्मा. शेरन ऩहशल्माॊदाि वभुद्रात ऩोशामरा गेरी. 

वभुद्राच्मा थॊड िायट ऩाण्मािा ततच्मा िेशऱ्मारा झारेरा स्ऩळि 
ततरा िूऩि आलडरा. केऩ कॉड शी ततिी वलाित आलडती जागा 
फनरी. 

एक हदलव ऩोशत अवताना शेरन भोठ्मा राटाॊभध्मे ओढरी 
गेरी. भोठ्मा िमत्नाने ती ऩाण्माच्मा लय आरी, ऩण त्मा 
िमत्नाॊत फयेि ऩाणी ततच्मा ऩोटात गेरे. राटाॊफयोफय ती लाऱूलय 

पेकरी गेरी. घाफयरेरी शेरन तळीि ऩडून याहशरी, काम झारे शे 

ततरा वभजरेि नव्शते. ऍनी धालति ततच्माकड ेगेरी आखण 

ततरा उिरून ळाॊत केरे. 

केऩ कॉड  

फॉस्टन  
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शेरन धीट शोती. दोनि हदलवाॊनी ती ऩयत वभुद्रात ऩोशामरा 
गेरी. ततरा प्त एकि िश्न ऩडरा शोता, की वभुद्रात इतकॊ  
वगऱॊ  भीठ कोणी घातरॊ! 

अराफाभारा घयी ऩयत गेल्मालय ऍनी आखण शेरनिा अभ्माव 

ऩूलीिभाणेि हदलवबय वुरु झारा. 

काशी कारालधीनॊतय ऍनी अराफाभाशून ऩयत जाण्मािा 
र्लिाय करू रागरी. 

शेरन आखण ऍनी गालात गेल्मा की स्थातनक रोक त्माॊच्माकड े

टक रालून ऩाशत अवत. एिाद्मा भोठ्मा ळशयात याहशल्माने 

शेरनरा फऱ्माि नव्मा गोटटी शळकता मेतीर अवे ऍनीरा लाटत 

शोत.े 

म्पशणून ततरा ल शेरनरा ऩककि न्वभध्मे याशू देण्मार्लऴमी ततने 
केरयना र्लिायरे. नािुळीनेि, ऩण त्माॊनी माव वॊभती हदरी, 
कायण ते शेरनवाठी पामद्मािे आशे शे त्माॊना ऩटरे शोते. 

ऑ्टोफय भध्मे ऍनी ल शेरन ऩककि न्वरा ऩयत गेल्मा. शेरनिे 
त्मा ळाऱेत नाल घातरे नव्शते, ती ऩाशुणी म्पशणूनि गेरी शोती. ऩण 

ततने रगेि ळाऱेतीर अभ्मावात स्लत:रा फुडलून घेतरे. बूगोर, 

लनस्ऩतीळास्त्र, िाणीळास्त्र, आखण अॊकगखणतािा ततने तेथे 
अभ्माव केरा. अॊकगखणत शा ततिा वलाित नालडता र्लऴम शोता. 

ऩककि न्व भधीर हदलव बयाबय जात शोत.े कर्लतेिी ततरा 
भनाऩावून आलड शोती. शेरन एकदा न्मू इॊग्रॊडभधीर िशवद्ध 

रेिक ऑशरव्शय लेंडरे शोम्पव माॊना बेटामरा गेरी. नॊतय ततने 
त्माॊच्मा कर्लता ऩककि न्वभधीर अॊध भुराॊना लािून 

दािलल्मा.  शेरनने त्माॊना एक ऩत्र ऩाठलरे. ती शोम्पवना म्पशणारी 
की त्माॊच्माळी िेऱामरा रशान भुरे नव्शती म्पशणून ततरा लाईट 

लाटरे, ऩण त्माॊच्माकडीर ऩुस्तकाॊवोफत   ते आनॊदात आशेत अवे 

ततरा लाटरे. ततने त्माॊना आणिी अवेशी वाॊचगतरे की ती शळकत 

शोती आखण र्लिायरे की ततिी रशान फशीण जेव्शा ततरा बेटामरा 
मेईर तेव्शा ती त्माॊना बेटामरा आरी तय िारेर का? 

37



शोम्पवना ततिे ऩत्र पायि आलडरे. ‘अटराॊहटक भॊथरी’ 
नालाच्मा एका िशवद्ध भाशवकात त्माॊनी ते िकाशळत केरे. मा 
मळानॊतय शेरन शरहशण्मािा अचधक गॊबीयऩणे र्लिाय करू 

रागरी. 
१८९० च्मा लवॊत ऋतूत भेयी ष्स्लफ्ट रॎम्पवन नालाच्मा 

शळक्षषका नॉलेशून ऩककि न्वभध्मे ऩयत आल्मा.  नॉलेत अवताना 
एक अॊध ल कणिफचधय भुरगी फोरामरा शळकल्मािे त्माॊनी 
ऐकरे शोत.े शेरनने त्मािा ध्मावि घेतरा. 

फोरामरा शळकणे शे आता शेरनिे स्ल्न फनरे. ऍनीने शेरनरा 
लास्तलात आणण्मािा िूऩ िमत्न केरा कायण त्माॊना शेरनिी 
तनयाळा व्शामरा नको शोती. रोकाॊिे िेशये हदवत नवतीर, तय 

फोरामरा शळकणे अततळम कठीण- जलऱजलऱ अळ्मि- अवते. 
ऩण शेरन आऩरा शट्ट वोडामरा तमाय नव्शती. 

ऍनीने भग त्मात अडथऱा आणरा नाशी. ततने शेरनवाठी एक 

शळक्षषका ळोधरी. फोरताना ततच्मा शळक्षषकेच्मा तोंडािी  शारिार 

कळी शोत ेते शेरनरा स्ऩळािने ऩशाले रागे. 
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ळब्द उच्िायण्मावाठी ओठ ल ष्जबेिी शारिार कळी 
कयामिी ते शेरनरा शळकाले रागरे. ततिा ऩहशरा धडा झारा, 
तेव्शा शेरनरा आम, एभ, ऩी, ्मू, एव आखण टी शी अषये 

उच्िायता मेऊ रागरी. घयी जाऊन घयच्माॊळी फोरण्मािी ती 
स्ल्ने ऩाशू रागरी. ऍनीफयोफय शेरन वतत वयाल करू रागरी. 
ऩयॊतु ततिा आलाज स्ऩटट नव्शता. शी कभतयता भात्र शेरनरा 
आमुटमबय वतालत याहशरी. स्ऩटट फोरता न मेण्माने ती 
लेगऱी लाटत ेअवे ततरा लाटे. 

आता ११ लऴाांिी अवताना, ततने ‘द फ्रॉस्ट ककॊ ग’ नालािी 
एक गोटट शरहशरी. लाढहदलवािी बेट म्पशणून ती ततने श्री. 
आॊग्नोवना हदरी. गोटट छान शोती त्मात फऱ्माि िततभा आखण 

यॊग शोत.े जानेलायी १८९२ भध्मे ‘द भेंटोय’ मा ऩककि न्वच्मा भाजी 
र्लद्माथ्माांच्मा भाशवकात ती िकाशळत झारी. मा वुयेि 

गोटटीिे िूऩि कौतुक झारे. 

ऩयॊतु, शेरनने काशी ती गोटट स्लत: यिरी नव्शती. एका 
लतृ्तऩत्राने शेरनिी गोटट आखण ‘द फ्रॉस्ट पेयीज’ मा नालाने 

कोणीतयी शरहशरेरी गोटट ळजेायी ळजेायी छाऩरी. शेरनिी 
गोटट अगदी तळीि शोती. शेरनिी नाि्की झारी. ऍनी 
म्पशणारी की ततने शी गोटट शेरनरा कधीि लािून दािलरी 
नव्शती. कोणाराि ती गोटट शेरनरा वाॊचगतल्मािे आठलत 

नव्शते. 

ऩण केऩ कॉडरा ऍनी ल शेरन ज्मा घयात याहशल्मा शोत्मा, 
ततथे मा ऩुस्तकािी एक ित शोती. कदाचित शेरनने शी गोटट 

ऐकरी अवेर, आखण ती र्लवरूनशी गेरी अवेर. 

शेरन माने ऩाय भोडूनि गेरी. ततिा कोणाराि 

पवलण्मािा उद्देळ नव्शता. आऩल्मा फिालािी फाज ू

भाॊडण्मावाठी ती ऩककि न्व ळाऱेत गेरी. आठ शळषक आखण 

ळाऱेच्मा अचधकाऱ्माॊवभोय ती एकटीि उबी याहशरी. 
त्मातीर अधे रोक दृटटीशीन शोत ेतय अधे ऩाशू ळकत शोत.े 

एका गयभ, कोंदट िोरीत ऍनीशळलाम एकटीि आरेरी शेरन 

बीतीने काऩत शोती. जणू काशी आऩल्मा आमुटमािा फिाल 

कयण्मावाठीि ती उबी याहशरी शोती. त्माफाफत शेरनने नॊतय 

शरहशरे, “भाझ्मा धडधडणाऱ्मा रृदमात य्त उवऱत शोत े

आखण भरा जलऱ जलऱ फोरताि मेत नव्शते...” 
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मा गटातीर रोकाॊनी भुऱीि दमाभामा दािलरी नाशी. ते 
ऩयत ऩयत र्लिायत शोत,े “तुरा शी गोटट कोणी लािून दािलरी?” 

शेरन त्मािे उत्तय देऊ ळकरी नाशी. ततरा त्मािी अष्जफात 

आठलणि नव्शती. अिेय मा गटातीर फशुतेकाॊिा शेरनलय 

र्लश्लाव फवरा. श्री.  आॊग्नोव माॊच्मा भते शी एक पाय बमॊकय 

िूक झारी शोती. ऩण आता ते ऍनी आखण शेरनलय र्लश्लाव 

ठेलामरा तमाय नव्शते. त्माॊिी भैत्री ततथेि वॊऩरी. शेरनिे 
ऩककि न्वभधीर लास्तव्म आता वॊऩरे शोत.े त्माशून लाईट गोटट शी 
शोती की शेरनरा आता काशी शरहशण्मािीि िात्री लाटत नव्शती. 

ती ियोियि ततच्मा भनाने शरहशत शोती का कोणाकडून ऐकरेरेि ऩयत 

शरहशत शोती? शरहशण्मावाठी ऩेन उिररे की दयलेऱी शेरनरा शी बीती 
वतालत अवे. 

शेरन आखण ऍनी अराफाभारा ऩयत आल्मा. त्मा वॊऩूणि उन्शाळमात 

शेरन आजायीि शोती. आता ततरा ऩूलीवायिी शळकण्मािी उत्कॊ ठा 
याहशरी नव्शती. ती स्लत:ति गुयपटून याशू रागरी. ऩयॊतु शऱू शऱू ततिी 
इच्छाळ्ती ऩयत मेऊ रागरी. आता तनणिम ततराि  

घ्मामिा शोता. ततिे शळषण इथेि थाॊफणाय शोत ेका?  

का ती एका नव्मा ळाऱेिा ळोध घेणाय शोती का? 
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िकयण ७ 
न्ययूॉकि मधीऱ काल 

ऩककि न्व ळाऱेिे दयलाजे जयी फॊद झारे अवरे, तयी दवुये एक 

दाय उघडरे. ऍनीरा कणिफचधय भुराॊवाठीच्मा आणिी एका 
ळाऱेिी भाहशती शभऱारी. डॉ. थॉभव  ह्मुभवन आखण जॉन याईट 

मा दोघाॊनी शभऱून १८९४ वारी न्मूमॉकि भध्मे शी ळाऱा वुरु केरी 
शोती आखण ती शेरनवाठी वुमोग्म हदवत शोती. 

ऩण केरयना शा ििि कवा काम ऩयलडणाय? शेरनच्मा 
लडडराॊिी आचथिक ऩरयष्स्थती पायळी फयी नव्शती. जास्तीिे 

ऩैवेशी नव्शते. वुदैलाने, डॉ. फेर, जॉन डी. यॉकपेरय आखण जॉन 

स्ऩॉल्डीॊग  अळा अनेक श्रीभॊत रोकाॊना शेरन बेटरी शोती. 
स्ऩॉल्डीॊग माॊनी शेरनच्मा ळाऱेिा ििि देण्मािे कफूर केरे. 

भग शेरन ल ऍनी न्मूमॉकि रा जाण्मावाठी तनघाल्मा. 

न्मूमॉकि  ळशय  
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वेन्रर ऩाकि  जलऱच्मा एका छानळा घयात त्मा याशू 

रागल्मा.  याईट-ह्मुभवन ळाऱेत शेरन अॊकगखणत (अजनूशी शा 
ततिा नालडता र्लऴम शोता), इॊग्रजी वाहशत्म (शे ततरा पायि 

आलडत अवे), अभेरयकेिा इततशाव, फ्रें ि आखण जभिन शे र्लऴम 

शळकू रागरी.  त्मािफयोफय ततने ओठाॊच्मा शारिारीलरून ळब्द 

वभजनू घेण्मािा  (शरऩ यीडड ॊग) आखण फोरण्मािाशी अभ्माव वुरु 

केरा. 

शेरनरा आणिीि िशवद्धी शभऱारी. ‘द न्मूमॉकि  टाइम्पव’ मा 
लतृ्तऩत्रािा एक लातािशय ततिी भुराित घ्मामरा 
आरा.  आऩल्मारा एका राजयी, ळाॊत भुरगी बेटेर अवे त्मारा 
लाटत शोत.े  ऩयॊतु १५ लऴाांच्मा शेरनरा बेटल्मालय त्मारा 
आश्िमिि लाटरे. भुरािती दयम्पमान शेरन शवत शोती, िेटटा 
कयत शोती, चिडलत शोती. 

शेरन ततच्मा लगािफयोफय स्लातॊत्र्म देलतेिा 
ऩुतऱा (स्टॎच्म ूऑप शरफटी) ऩाशामरा गेरी. ती 
लयऩमांत िढून गेरी. उॊिालयिी शला िूऩि ताजी 
आखण स्लच्छ अवल्मािे ततरा जाणलरे. वभुद्रािा 
लाव आल्मालय ततरा केऩ कॉडिी आठलण आरी. 
आणिी एकदा शेरन ततच्मा लगािफयोफय भॎडडवन 

स््लेअय गाडिनभध्मे कुत्र्माॊिे िदळिन ऩाशामरा 
गेरी. ततरा कुत्री िूऩि आलडत अवल्माने ततरा 
तेथे पायि भजा आरी.   

आणिी एका बेटीिा शेरनलय िूऩ 

ऩरयणाभ झारा. ती आखण ऍनी  अनेक 

स्थराॊतयीत रोक याशत अवरेल्मा 
न्मूमॉकि च्मा रोअय इस्ट वाईड मा बागात 

गेल्मा शोत्मा. मा अततळम गजफजरेल्मा 
बागात शे स्थराॊतयीत रोक अगदी रशान 

घयाॊभध्मे दाटीलाटीने याशत अवत. 

रशानळा अॊधाऱ्मा िोरीत दशा दशा  
रोक याशत अवत.   
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त्माॊिी गरयफी शेरनरा हदवत नव्शती. ऩण ती ततरा 
जाणलरी. यस्त्मातून ततच्मा जलऱून जाताना रोकाॊच्मा 
कऩडमाॊिा  शोणाया स्ऩळि जाडाबयडा शोता. 

मॊत्रातीर लॊगण, राकडािा बुवा, यस्त्मालयिी घाण आखण 

िायलरेरे भावे अळा वलाांिा लाव ततरा जाणलत शोता.  ततच्मा 
आमुटमाऩेषा शे पाय तनयाऱे आशे शे ततरा वभजत शोत.े   
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अनेक िशवद्ध रोक न्मूमॉकि भध्मे याशत अवत. एका 
वभायॊबात शेरन भाकि  ट्लेन माॊना बेटरी. त्माॊनी 
‘शकरफेयी कपन’ आखण ‘टॉभ वॉमय’ शी ऩुस्तके शरहशरी 
शोती. 

शेरन ‘शरऩ यीडड ॊग’ कळी कयते ते ट्लेन ऩशात शोते. 
त्मा ऩाटीत ते दोघे फयाि लेऱ फोरत शोत.े जाताना 
शेरनने त्माॊच्मा कोटालय ‘व्शामोरेट’ पुरे रालरी. त्मा 
दोघाॊिी भैत्री आमुटमबय हटकून याहशरी.   

ळाऱा वुटल्मालय शेरनरा वेंरर ऩाकि भध्मे जामरा 
आलडत अवे. हशलाळमात ततरा फपािलरुन घवयत 

जाण्मािा िेऱ आलड.े ती घोड्मालय फवामराशी शळकत 

शोती. आता ती भोठी शोऊ रागरी शोती. ती एक वुॊदय, 

शुळाय मुलती शोऊ रागरी शोती. 

वेंरर ऩाकि  

िकयण ८ 
कें ब्रब्रजमधीऱ काल 

र्लवाव्मा ळतकाच्मा वुरुलातीरा पायि थोड्मा ष्स्त्रमा 
कॉरेजभध्मे जात अवत. आखण कोणत्माि अॊध, कणिफचधय 

भहशरेने कॉरेजिे शळषण ऩूणि केरे नव्शते. ऩण अवे शळषण 

घेणायी ऩहशरी भहशरा शोण्मािा शेरनने तनधािय केरा शोता. 
आखण यॎडष््रप कॉरेजभध्मेि जामिे शे देिीर ततने ठयलून 

ठेलरे शोत.े फॉस्टन जलऱिे यॎडष््रप कॉरेज शी शालिडि 
र्लद्माऩीठाळी वॊरग्न वॊस्था शोती. अभेरयकेतीर शे कॉरेज 

भहशराॊवाठीिे अग्रगण्म कॉरेज भानरे जात अवे. ततथरी 
र्लद्माचथिनी अवणे शे शेरनवाठी पायि वन्भानािे ठयणाय 

शोत.े 

यॎड्रीप भध्मे िलेळ शभऱलण्मािा एक भागि शेरनरा 
वभजरा. ‘कें ब्रिज स्कूर पॉय मॊग रेडीज’ भध्मे तरुण भुरीॊिी 
यॎडष््रपच्मा  िलेळािी तमायी करून घेतरी जात अवे. 

ऍनी कें ब्रिज स्कूरिे िभुि ऑथिय चगरभन माॊना बेटामरा 
गेरी.  ततने शेरनरा त्माॊच्मा वॊस्थेत िलेळ देण्मािी त्माॊना 
र्लनॊती केरी. मा र्लनॊतीिे आश्िमि लाटल्माने ते म्पशणारे की ते 
मािा र्लिाय कयतीर. 
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त्माॊच्मा उत्तयािी लाट ऩाशण्मालािून ऍनी काशीि करू 

ळकत नव्शती. त्माॊच्मा उत्तयालय शेरनिे बर्लतव्म 

अलरॊफून शोत.े 

माि वुभायाव शेरनच्मा लडडराॊिे तनधन झारे. त्माॊच्मा 
अॊत्मवॊस्कायावाठी शेरनरा रगेि घयी जामिे शोत,े ऩण 

ततच्मा आईने ततरा थाॊफलरे. उन्शाळमाच्मा हदलवाॊत 

त्माॊच्मा बागात अनेक वाथीिे योग पैरालत अवत. 

शेरनच्मा तब्मेतीच्मा फाफतीत ततच्मा आईरा कोणतीि 

जोिीभ घ्मामिी नव्शती. म्पशणून भग शेरनरा मा द:ुिाच्मा 
काऱात भॎवेच्मुवेट्व भध्मेि याशाले रागरे. 

अिेय चगरभन माॊिे उत्तय आरे. त्माॊनी शेरनरा िलेळ 

हदरा शोता! शेरनरा िथभि मा ळाऱेत जाण्मािी बीती 
लाटरी. ततरा फाकीच्मा भुरीॊिभाणे अभ्माव जभेर का?  

ती नाऩाव झारी तय काम शोईर? 

वुरुलातीरा शेरन तेथीर इतय भुरीॊिभाणेि लाटत शोती. 
ती आखण ऍनी शॉलेर शाउव मा तेथीर लवततगशृात यशात 

शोत्मा. शेरनरा ततथे भैब्रत्रणी शभऱाल्मा. काशी भुरीॊनी तय 

शेरनळी फोरण्मावाठी शातालय शरहशण्मािी बाऴा देिीर 

शळकून घेतरी.  ती त्माॊच्मा िेऱाॊत बाग घेत अवे आखण 

त्माॊच्माफयोफय राॊफ कपयामरा देिीर जात अवे. ततथे ततने 
इॊग्रजी, इततशाव, रॎहटन आखण जभिनिा अभ्माव केरा.   

ऩयॊतु, पायि थोडी ऩुस्तके िेर भध्मे उऩरब्ध शोती. ऍनीरा ित्मेक 

ऩुस्तक शेरनरा लािून दािलाले रागे. शेरनरा भाहशत नवणाये ळब्द, 

भग ते जयी जभिन ककॊ ला फ्रें ि अवरे तयीशी, ऍनीरा त्माॊिा अथि 
ळोधाला रागे. 

शेरनने कवून अभ्माव केरा. ती हदलव-यात्र अभ्माव कयत अवे. 

शेरनरा वॊऩूणि अभ्माविभ तीन लऴाांत ऩूणि कयामिा शोता. 
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ती पाय अचधक अभ्माव कयत शोती का? फशुतेकजणी चगरभन 

माॊच्मा वॊस्थेतीर अभ्माविभ ऩाि लऴाांत ऩूणि कयत अवत. ऩण 

नेशभीिभाणेि शट्टारा ऩेटून शेरनने भात्र आऩरा र्लिाय फदररा 
नाशी. 

वततच्मा अभ्मावािा ततच्मा तब्मेतीलय ऩरयणाभ झाराि.   

ती आजायी ऩडरी. आता शेरनिी फशीण शभल्रडे देिीर मा ळाऱेत 

शळकत शोती. शेरन अळ्त हदवते आखण कामभ दभरेरी अवते शे 

ततच्मा रषात आरे. श्रीभती केरयना भग काऱजी लाटू रागरी. ऍनी 
शेरनरा िभाणाऩेषा जास्त अभ्माव कयामरा रालत शोती का? 

शेरनिी आई शेरनच्मा भैब्रत्रणीॊना बेटरी. शेरनरा आता 
ऍनीऩावून दयू कयामरा शले का? श्री. चगरभन माॊना तवे लाटत शोत.े 

ऍनी जलऱ जलऱ दशा लऴे शेरन फयोफयि शोती. 

शेरन ष्जथे जाईर ततथे ऍनी ततच्माफयोफय जात अवे. कदाचित 

आता आऩल्मा शळक्षषकेऩावून दयू जाण्मािी लेऱ आरी शोती का? 

ऍनीरा जाऊ देण्माव शेरन तमाय नव्शती. ततच्माशळलाम आऩण 

काशीि करू ळकणाय नाशी अवे शेरनरा लाटत शोते. 

  

श्रीभती केरय र्लिायात ऩडल्मा. 
त्माॊच्मा भनात वॊदेश शोता. अिेय 

त्माॊनी ऍनीच्मा फाजनेू तनणिम घेतरा. 
ऍनीरा शेरन फयोफय याशू द्माले अवे 

ठयलण्मात आरे. शेरन चगरभन 

माॊच्मा ळाऱेतून फाशेय ऩडरी.  ती 
आखण ऍनी आता भॎवेच्मुवेट्व भधीर 

येनथॎभ  मेथे याशू रागल्मा. एका 
िाजगी शळषकावोफत शेरनिा 
अभ्माव वुरु झारा. यॎडष््रप  भध्मे 

िलेळ शभऱाल्मा िेयीज शेरन स्लस्थ 

फवणाय नव्शती.   

जनू १८९९ भध्मे शेरनने 
यॎडष््रपिी िलेळ ऩयीषा हदरी. ती 
आता १९ लऴाांिी शोती. यॎडष््रपभध्मे 

िलेळ घेणाऱ्मा फऱ्माि भुरी केलऱ १८ 

लऴाांच्माि अवत. आऩण नाऩाव झारो 
अवणाय अळी शेरनरा बीती लाटू 

रागरी.  
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ऩयॊतु ती िाॊगरे भाकि  शभऱलून उत्तीणि झारी. 

अिेय ४ जरु ै१८९९ योजी ततरा िलेळ हदरा अवल्मािे ऩत्र 

आरे. ४ जरुैरा, अभेरयकेच्मा स्लातॊत्र्म हदनातनशभत्त, शोणायी 
आतऴफाजी जण ूकाशी प्त शेरनवाठीि शोती! ऩयॊतु िलेळ 

घेण्माऩूली शेरनने आणिी एक लऴि थाॊफाले अवे यॎडष््रपच्मा 
डीननी वुिलरे. शेरनवाठी ते लऴि वॊऩता वॊऩेना. अिेय व्टेंफय 

१९०० भध्मे शेरनने यॎडष््रपरा ऩहशल्मा लऴाित िलेळ केरा. 
शेरन म्पशणत,े “आता भनाच्मा जादनूगयीत भी इतय कोणाशी 
िभाणे स्लतॊत्र झारे शोत.े” शेरनिे स्ल्न आता ऩूणि झारे शोत.े 

िकयण ९ 
कॉऱेजमधीऱ काल 

भग शेरनिे कॉरेजभधीर आमुटम वुरु झारे. कें ब्रिजभधीर 

काऱ तय कठीण शोताि, ऩण यॎडष््रप तय अळ्म लाटाले अवेि 

शोत.े ततथे लेऱ कधीि ऩुयत नवे. ऍनी शेरनच्मा शातालय 

िाध्माऩकाॊिे फोरणे शरहशत अवे. ऍनी ततरा ऩाठ्मऩुस्तकेशी 
लािून दािले. त्माॊिी जणू लेऱेळी ळमिति िाररेरी अवे. 

र्लश्राॊतीवाठी काशी लेऱि नवे, नाशी तय शेरन भागे ऩडरी 
अवती. 

शेरनरा एकाकीऩणा जाणलत अवे. ती आखण ऍनी 
कॉरेजच्मा आलायाफाशेयच्मा एका रशानळा घयात याशत अवत. 

शेरनच्मा लगाितीर इतय भुरीॊऩावून ते दयू शोते. मा भुरीॊच्मा 
भनात स्नेशबाल शोता ऩण फऱ्माि जणीॊना शेरनळी काम फोराले 

शे कऱत नवे ककॊ ला ततच्माळी कवे लागाले शे न कऱल्माने त्मा 
गोंधऱून जात. शेरन िशवद्ध व्म्ती आशे शे भाहशत अवल्मानेशी 
काशीजणी ततच्माऩावून दयू याशत. भग ततच्माळी केलऱ 

घाईघाईने शस्ताॊदोरन करून त्मा तनघून जात अवत. 
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शळलाम शेरन नेशभी अभ्मावाति अवामिी. ततरा काशी 
िेऱामरा, र्लिाय कयामरा, ककॊ ला स्ल्न फघामरा देिीर लेऱि 

नवामिा. एिादा तनफॊध देण्मािी लेऱ जलऱ आरेरी अवामिी, 
लगाितरा शळकलरेरा बाग रषात ठेलामिा अवामिा नाशीतय 

एिादी िािणी ऩयीषा जलऱ आरेरी अवामिी. म्पशणून शेरनिे 
कॉरेजभधीर ऩहशरे लऴि िूऩि कठीण आखण एकटेऩणा 
लाढलणाये शोत.े 

कॉरेजच्मा दवुऱ्मा लऴाित शेरन रेि शरशू रागरी. मात 

ततच्मा आमुटमातीर  गोटटी अवत. 

‘रेडीज शोभ जनिर’ नालाच्मा एका भाशवकाच्मा वॊऩादकाॊना 
मा रेिाॊवॊफॊधी वभजरे. त्माॊच्मा भाशवकात ते िकाशळत 

कयण्मािी त्माॊनी शेरनकड ेऩयलानगी भाचगतरी. त्मावाठी 
त्माॊनी शेरनरा ३,००० डॉरय देण्मािी तमायी दळिलरी. शेरनरा 
पायि आश्िमि लाटरे. शी िूऩ भोठी य्कभ शोती. शेरनने ते 
भान्म केरे. अळा तऱ्शेने “द स्टोयी ऑप भाम राइप” (भाझ्मा 
आमुटमािी गोटट) िी वुरुलात झारी. 
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दय भहशन्मारा शेरनच्मा गोटटीिे एक नले िकयण 

भाशवकात िकाशळत शोऊ रागरे. ऩहशरे िकयण 

व्मलष्स्थत झारे. ऩयॊतु शेरनने दवुये िकयण देण्माव 

उळीय केरा. शळलाम ते पायि राॊफरिक झारे शोत.े 

शेरन ककॊ ला ऍनी कोणाराि त्मािे वॊऩादन कवे 

कयामिे शे भाहशत नव्शते. भग आता काम कयणाय? 

काशी ओऱिीच्मा रोकाॊनी जॉन भेवी नालाच्मा 
एका िाॊगल्मा वॊऩादकाॊिे नाल वुिलरे. त्माॊनी 
शेरनच्मा रेिाॊिे वॊऩादन केरे. भाशवकारा शे रेि 

पायि आलडरे आखण लािकशी त्मालय पायि िूऴ शोते. 
ऑगस्टच्मा अॊकात ळलेटिे िकयण िशवद्ध झारे 

तोऩमांत वगऱे जग शेरन केरयच्मा िेभात ऩडरे शोते! 

जॉन भेवी 

‘द स्टोयी ऑप भाम राइप’ शे शेरनिे  ऩुस्तक िाॊगरेि 

गाजरे. आज देिीर ते शभऱू ळकते. जगातीर ऩन्नाव ऩेषा 
अचधक बाऴाॊभध्मे त्मािा अनुलाद झारा आशे. रेिन शा शेरनिा 
आता नला ऩेळा झारा शोता. आता शी गोटट ततिी नाशी अवे 

कोणीि म्पशणू ळकणाय नव्शते. कायण आता ती ततच्माि 

आमुटमािी गोटट शोती.  

जनू १९०४ भध्मे शेरनरा यॎडष््रप भधून र्लळऴे 

वन्भानावश ऩदली शभऱारी. जगातीर वलिि लतृ्तऩत्राॊनी मा 
घटनेरा िशवद्धी हदरी. आता ऩमांत शेरनवायख्मा कोणत्माि 

कणिफचधय, दृष्टटशीन व्म्तीने अळी काभचगयी  केरी नव्शती. 
आता ततरा कॉरेजिी ऩदली शभऱारी शोती ियी, ऩण त्मािे ती 
ऩुढे काम कयणाय शोती?  

शेरनच्मा गोटटीॊिे एक ऩुस्तक कयाले अवे जॉन भेवीॊना लाटरे. त्माॊनी 
त्मात शेरनच्मा रशानऩणीच्मा काशी ऩत्राॊिा आखण ऍनीने शेरनरा कवे 

शळकलरे मािाशी वभालेळ केरा.  
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ऍनीरा देिीर आता भशत्त्लािे भोठे तनणिम घ्मामिे शोत.े जॉन 

भेवी आखण ऍनी िेभात ऩडरे शोत ेआखण जॉनरा ऍनीळी र्ललाश 

कयामिा शोता. ऩण भग शेरनिे काम शोईर अवा िश्न ऍनीरा ऩडरा 
शोता. शेरन आता स्लतॊत्रऩणे जगू ळकेर का? ऍनीरा जॉन भेवीळी 
र्ललाश कयामिा शोता, म्पशणून त्माॊनी १९०५ वारी र्ललाश केरा. शेरन 

त्माॊच्मावोफति याशत अवे.  

शेरनिे आमुटमशी ऩूलीिभाणे िारू शोत.े ‘द लल्डि आम शरव्श इन’ 

(भाझे जग) शे ततिे दवुये ऩुस्तक १९०८ भध्मे िकाशळत झारे, त्मात 

शेरनच्मा जगार्लऴमी शरहशरे शोत.े ततच्माकड ेनवरेल्मा दोन 

सानेंहद्रमाॊिी कभतयता ती स्ऩळिसान, गॊध आखण िल माॊच्माद्लाये कळी 
बरून काढते मािे त्मात लणिन शोत.े मा ऩुस्तकाद्लाये शेरनिी 
कल्ऩनाळ्ती आखण ती आऩल्मा जगािे चित्रण कवे कयते शे देिीर 

रोकाॊना वभजरे. शे ऩुस्तकशी िूऩ गाजरे. ऩण आता शेरनरा 
आऩल्मा स्लत्च्मा ऩामालय उबे यशामिे शोत.े ऩुस्तकाद्लाये शभऱणाये 

ऩैवे ऩुयेवे नव्शते. त्मातून िरयताथि कवा काम िारणाय?  

िकयण १० 
मोठेऩणीच्या षेऱन केऱर  

शेरनना एक वालिजतनक बाऴण देण्मावाठी आॊभब्रत्रत कयण्मात 

आरे शोत.े न्मू जवीभधीर भॉन्ट ्रेअय मेथे त्माॊनी ऩहशरे बाऴण 

केरे. ऍनीशी  त्माॊच्माफयोफय शोत्मा. ऩण तयीशी शेरनना  बीती 
लाटत शोती. त्माॊिे फोरणे कोणारा वभजरेि नाशी तय? शेरन 

आऩल्मा  आमुटमाफद्दर फोरल्मा. त्माॊिा आलाज स्ऩटट नव्शता, 
ऩण कोणाराि त्मािे र्लळऴे काशी लाटरेरे हदवरे नाशी. श्रोते 
त्माॊच्मा िेभाति ऩडरे शोत.े शेरनना आणिी बाऴणाॊिी आभॊत्रणे 

आरी.  
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भग शेरन आखण ऍनी बाऴणाॊच्मा दौऱ्मालय तनघाल्मा. 
१९१३ वारी त्माॊनी अभेरयकेतीर तनयतनयाळमा ळशयाॊना बेटी 
हदल्मा. शेरन आऩल्मा आमुटमाफद्दर, बालनाॊफद्दर आखण 

त्माॊनी जे मळ शभऱलरे शोत ेते कवे वाध्म केरे मार्लऴमी 
फोरत अवत. ऍनी शेरनिी ओऱि करून देत अवत आखण 

बाऴणानॊतय वभायोऩशी कयत अवत. शेरन ज्मा ज्मा 
हठकाणी जात ततथे त्माॊिे भनाऩावून स्लागत शोत अवे.  

भॊिालय इतके बयबरून मळ शभऱाल्मालय काशी रोकाॊनी 
त्माॊना  त्माॊच्मा आमुटमाफाफत एक चित्रऩट कयण्मािे 

आभॊत्रण हदरे. शेरन आखण ऍनी शॉशरलुडरा गेल्मा आखण 

त्माॊनी  ‘डडशरव्शयन्व’ मा नालािा एक भूकऩट तमाय केरा. 
त्मा दोघी मा चित्रऩटातून ककती ऩैवा  शभऱेर मािी स्ल्ने 

ऩाशू रागल्मा. शॉशरलुडच्मा िशवद्ध शवनेतायकाॊिभाणे त्मा 
श्रीभॊत आखण वुिशवद्ध शोतीर अळी त्माॊना आळा लाटत शोती. 
ऩण शा चित्रऩट मळस्ली ठयरा नाशी.  

तनयाळ शोऊन शेरन ल ऍनी येनथॎभरा ऩयत आल्मा. आता 
त्माॊच्माऩुढे एक नलीि वभस्मा उबी याहशरी. ऍनी माॊिी 
दृटटी कभी शोऊ रागरी शोती. ऍनी आखण जॉन 

एकभेकाॊऩावून लेगऱे झारे शोत.े रग्न भोडल्माने ऍनी पाय 

द:ुिी शोत्मा. आऩण दृष्टटशीन शोऊ अळी त्माॊना बीती लाटू 

रागरी शोती.  काशी काऱ दोघीॊनी र्लश्राॊती घेतरी.  
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आरेल्मा ऩत्राॊना शेरन उत्तये ऩाठलत अवत. शेरन िशवद्ध शोत्मा 
ऩण त्माॊच्माकड ेऩैवे नव्शते. ऩैवे शभऱलण्मािा काशीतयी भागि 
ळोधणे  बाग शोत.े त्माि लेऱी त्माॊच्मावभोय एक िस्ताल आरा.  

न्मूमॉकि च्मा ‘व्शोडव्शीर’िे काशी ितततनधी शेरन आखण ऍनी 
माॊना  बेटामरा आरे. ‘व्शोडव्शीर’ भध्मे तनयतनयाळमा िकायिे 

कयभणुकीिे कामििभ भॊिालय वादय केरे जात अवत. त्मा दोघी 
शभऱून ‘शेरन आखण ततिी शळक्षषका’ माॊच्मा वॊफॊधीिा एक २० 

शभतनटाॊिा  िलेळ वादय कयतीर का अळी त्माॊनी र्लिायणा केरी. ऍनी 
आखण शेरनच्मा शभत्र भॊडऱीॊना शी कल्ऩना आलडरी नाशी. शेरन 

माॊच्मा आईरा तय मा कल्ऩनेिा यागि आरा. रोक केलऱ एक 

दृष्टटशीन, कणिफचधय भहशरा ऩाशामरा मेतीर, म्पशणून त्माॊिा मा 
कामििभारा आषेऩ शोता. ऩण शेरनना त्मािी कपकीय नव्शती. त्माॊना 
लाटरे की मात भजा मेईर. नेशभीिभाणेि एकदा शेरननी काशी 
ठयलरे की भग त्मात फदर शोण्मािा िश्नि नवे.   

२४ पेिुलायी १९२० योजी न्मूमॉकि च्मा ऩॎरेव चथएटय भध्मे ऩहशरा 
कामििभ झारा. शळक्षषकेने कामििभािी वुरुलात केरी. त्मा आमरयळ 

ऩद्धतीिे कातडी फूट घारून आल्मा शोत्मा. शेरनरा वुरुलातीरा कवे 

शळकलरे शे त्माॊनी वाॊचगतरे. भग भॊि वॊगीताने बरून गेरा. 
त्मानॊतय  ऩडदे उघडून शेरन भॊिालय आल्मा.   

एक हदलव ऍनीने शेरनच्मा शातालय ‘ऩाणी’ अवा ळब्द शरहशरा 
आखण िभत्काय व्शाला त्मािभाणे शेरनरा त्मािा अथि वभजरा ते 
त्माॊनी वाॊचगतरे.  

त्माॊिा शा कामििभ झाल्मालय िेषागशृात टाळमाॊिा कडकडाट झारा. 
शेरन माॊनी िेषकाॊना ष्जॊकून घेतरे शोत.े रलकयि ऍनी आखण शेरन 

आऩल्मा कामििभावाठी वलाित जास्त ऩैवे शभऱलणाऱ्मा कराकाय 

ठयल्मा. त्माॊना आठलड्मारा २,५०० अभेरयकी डॉरवि ऩमांतशी कभाई शोऊ 

रागरी.  शेरन भॊिालरून ऩडतात का ककॊ ला आणिी काशी िूक कयतात 

का, शे ऩाशण्मावाठी रोक त्माॊना बेटामरा मेऊ रागत, आखण  त्मािी 
ऍनीना काऱजी लाटे. काशी रोक त्मावाठी मेत अवतीरशी, ऩयॊतु फशुतेक 

रोक तवे नव्शते. त्माॊना शेरन माॊिे कौतुक लाटे म्पशणून ते मेत अवत. 

शेरनना  ‘व्शोडव्शीर’ िा कामििभ पायि आलडू रागरा. इतय 

कामििभाॊतीर कराकायाॊळी ‘फोरामरा’शी  शेरनना आलडत अवे. 

यॊगभॊिाच्मा भागीर गॊध, ततथरी गडफड, ततथरे लातालयण 

त्माॊना  पायि बालरे. मा एका भोठ्मा कुटुॊफािा एक बाग अवल्मावायिे 

त्माॊना लाटते अवे शेरन म्पशणत अवत.  

१९२४ वारी शेरन केरयना एक नलीन काभ शभऱारे आखण ते 
त्मा  आमुटमाच्मा अिेय ऩमांत कयत याहशल्मा. ‘द अभेरयकन पाउॊ डळेन 

पॉय द ब्राइॊड’ ने शेरन माॊना त्माॊच्मावाठी काभ कयण्मािी र्लनॊती 
केरी.  
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त्माॊनी रोकाॊना बेटाले, दृष्टटशीन रोकाॊवॊफॊधी भाहशती 
द्माली ल ऩैवे उबे कयालेत अवे ते काभ अवणाय शोत.े शेरन 

माॊनी शे काभ स्लीकायरे. त्माॊच्मा भते वलिि हठकाणच्मा 
दृष्टटशीन रोकाॊना भदत कयण्मािा शा एक भागि शोता. 
आखण शेरन वलि दृष्टटशीन रोकाॊच्मा  ितततनधी  
फनल्मा. त्मा अनेक भशायाजे, भशायाण्मा, आखण 

याटराध्मषाॊना बेटू रागल्मा.  
ऍनी त्माॊच्माफयोफय जात अवत.  

१९२५ वारी शेरन माॊनी एक लऴाििी वुट्टी  
घेऊन आणिी एक ऩुस्तक शरहशरे. त्माॊच्मा  
आमुटमातीर अरीकडच्मा काशी लऴाांवॊफॊधी  
शरहशण्मािी त्माॊना र्लनॊती कयण्मात आरी शोती. मात 

त्माॊनी आऩरा यॎडष््रप भधीर अनुबल, पाउॊ डळेन पॉय द 

ब्राइॊड आखण आऩल्मा आमुटमात आरेल्मा व्म्ती 
माॊच्मार्लऴमी शरहशरे शोत.े  

‘शभडस्रीभ’ शे ऩुस्तक 

१९२९ वारी िकाशळत झारे 

आखण तेशी िाॊगरे गाजरे.  

मा लऴीि ळअेय फाजाय 

कोवऱरा आखण भशाभॊदीिा 
काऱ वुरु झारा. अभेरयकेतीर 

रषालधी रोकाॊच्मा नोकऱ्मा 
आखण ऩैवे गेरे.  

ऍनी आजायी ऩडल्मा. त्माॊिी दृटटी अचधकाचधक कभकुलत शोऊ 

रागरी. नॊतय त्माॊिी दृटटी ऩूणिऩणे गेरी. आऩल्मा शळक्षषकेिी 
अलस्था ऩाशून शेरन पायि व्मचथत झाल्मा. ऍनी माॊिी िाॊगरी 
देिबार शोईर मािी शेरननी वलि व्मलस्था केरी. ऩॉरी थॉम्पवन 

नालाच्मा एक भहशरा वचिल ऍनीॊिी िी जागा बरून काढू रागल्मा.  

१९३६ वारी ऍनी वशरलान माॊिे तनधन झारे. वुभाये ५० लऴे 
शळक्षषका (फाई) शेरनच्मा आमुटमाच्मा कें द्रस्थानी शोत्मा. शेरन 

त्माॊच्माशळलाम जगू ळकतीर का? शेरन मा ध््माने भोडून ऩडतीर 

ककॊ ला भागे ऩडतीर अवे अनेकाॊना लाटरे. ऩण तवे झारे नाशी. आऩरे 

काभ िारू याशामरा शले शे शेरनना भनाऩावून ऩटरे शोत.े आता भागे 

शटून िारणाय नव्शते. फाईंना ते आलडरे नवते.  
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भग केलऱ ऩॉरीच्मा भदतीने शेरन  

काभ कयति याहशल्मा. पाउॊ डळेनिे  

ितततनचधत्ल कयणे त्माॊनी िारूि ठेलरे.  

त्मा अभेरयकेिे अध्मष फ्रॅं कशरन रुझलेल्टना बेटल्मा. रुझलेल्टना 
ऩोशरओ झारा शोता, त्माॊच्मा ऩामाॊना िेवेव रालरे शोत ेआखण ते 
िाकाच्मा िुिीिा लाऩय कयत अवत. ळायीरयक व्मॊगाॊलय भात करून 

िूऩ भोठ्मा गोटटी वाध्म कयता मेतात शे मा दोघाॊनी शवद्ध केरे शोत.े 

दृष्टटशीन रोकाॊच्मा कल्माणावाठी कामदे कयण्माव शेरन माॊनी भदत 

केरी. दृष्टटशीन रोकाॊना शळषणावाठी आखण व्मलवाम शळषणावाठी 
आता ऩैवे शभऱणाय शोते. वालिजतनक लािनारमाॊभध्मे ‘फोरकी ऩुस्तके’ 

उऩरब्ध करून देण्मावाठी तनधीिी तयतूद कयण्मात आरी. मा 
कामद्माभुऱे दृष्टटशीन रोकाॊना स्लतॊत्रऩणे जगण्माव भदत झारी.  

१९३०च्मा दळकाच्मा उत्तयाधाित शेरन केरय माॊनी जऩानिा दौया 
केरा. जऩान भधीर रोकाॊना शेरन केरय माॊच्मा र्लऴमी भाहशती शोती, 
ऩण फऱ्माि जणाॊिा त्माॊच्मा र्लऴमीच्मा गोटटीॊलय र्लश्लाव नव्शता.   

जऩानभध्मे दृष्टटशीन रोकाॊना पायि लाईट लागणूक शभऱत अवे. 

त्माॊना ्लचिति थोड ेशळषण आखण वयकायकडून नाभभात्र भदत 

शभऱत अवे. शेरन केरय माॊच्मा दौऱ्माभुऱे मा ऩरयष्स्थतीत पयक 

ऩडरा. शेरनना कुत्री पाय आलडतात शे भाहशत अवल्माने जऩानी 
रोकाॊनी त्माॊना एक वुॊदयवा अकीता जातीिा कुत्रा बेट हदरा.  

फ्रॅं कशरन रुझलेल्ट आखण शेरन  
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फँ्रकशऱन डडऱानो रूझळेल्ट  

फ्रॉ कशरन डडरानो रूझलेल्ट शे अभेरयकेिे ३२ ले अध्मष शोत.े 

लमाच्मा ३९ व्मा लऴी त्माॊना ऩोशरओ झारा. त्मानॊतय ते ऩामारा िेवेव 

फाॊधल्माशळलाम आखण कुफड्माॊच्मा आधायाशळलाम िारू ळकत नवत. 

ऩयॊतु, अळा अडिणी अवूनशी ते अभेरयकेच्मा भशान अध्मषाॊभध्मे 

गणरे जातात. अभेरयकेतीर भशाभॊदीच्मा काऱात ते अध्मष 

शोत े आखण फेयोजगायाॊना योजगाय शभऱलून देण्मावाठी त्माॊनी अनेक 

वयकायी मोजना वुरु केल्मा. दवुऱ्मा जागततक मुद्धाच्मा काऱात त्माॊनी 
अभेरयकेिे नेततृ्ल केरे. 

मा बेटीद्लाये जऩानी रोकाॊना शेरनर्लऴमी 
ककती आदय शोता शेि त्माॊनी दािलून हदरे. 

त्मानॊतय शेरन अभेरयकेत ऩयत आल्मा.  

१९४५ भध्मे दवुये जागततक मुद्ध वभा्त 

झाल्मानॊतय शेरन माॊनी ऩयत एकदा जगािा 
दौया केरा. त्मा अनेक दृष्टटशीन वैतनकाॊना 
बेटल्मा. त्माॊना स्पूती हदरी. त्माॊच्मा भनात 

आळा जागलरी.  

‘पामयवाईड िॎट्व’ (ळकेोटी 
जलऱच्मा ग्ऩा) मा त्माॊच्मा 
येडडओ लयीर कामििभाॊद्लाये 

त्माॊनी अतनष्श्िततेच्मा काऱात 

आखण वॊकटाच्मा िवॊगात 

अभेरयकी रोकाॊना आळिेा 
हदरावा हदरा. दवुऱ्मा जागततक 

मुद्धाच्मा वभा्तीच्मा वुभायाव, 

१९४५ भध्मे त्माॊिे तनधन झारे. 

अभेरयकेच्मा अध्मषऩदी ते िाय 

लेऱा तनलडून आरे शोत ेआखण 

इतय कोणत्माशी अध्मषाऩेषा 
त्माॊनी अचधक काऱ शे भशत्लािे 

ऩद बूऴलरे.   
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आमुटमबय शेरन केरय मा ळायीरयक कभतयता अवणाऱ्मा 
रोकाॊच्मा फाजनेू फोरत याहशल्मा. ग्रोव्शय ्रीव्शरॊड ऩावून ते जॉन 

एप. केनेडी माॊच्माऩमांतच्मा ित्मेक अभेरयकी अध्मषाॊिी त्माॊनी 
बेट घेतरी शोती.  

१९५५ भध्मे त्माॊनी ‘टीिय: ऍन वरीलान भेवी’ शे आणिी एक 

ऩुस्तक िकाशळत केरे. ज्मा व्म्तीने शेरनना िऱ्मा अथािने 

जगामरा शळकलरे त्माॊच्मा र्लऴमीिे शे ऩुस्तक शोते.  

१९५९ वारी िॉडलेलय ‘द शभयॎकर लकि य’ नालाच्मा नाटकािा 
ळबुायॊब कयण्मात आरा. मातशी रशानऩणीिी शेरन आखण ततच्मा 
शळक्षषकेिी गोटट यॊगलरी शोती. त्मानॊतय मालय आधारयत एक 

रोकर्िम चित्रऩटशी कयण्मात आरा.  

१ जनू १९६८ योजी शेरन केरय भयण ऩालल्मा, त्मालेऱी त्मा ८८ 

लऴाांच्मा शोत्मा. रषालधी रोकाॊना त्माॊनी स्पूती हदरी. आज देिीर 

त्माॊिी कशाणी िेयणादामी आशे.      

वभा्त 
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